
Van de redactie
Twee mijlpalen: de Veemarkt en winkelcentrum De Gaard zijn klaar! Toevallig bijna
tegelijkertijd. De bouwvakkers hebben op beide plekken hun werk gedaan en zijn 
vertrokken. Geen radiomuziek meer om 7:00 uur ’s ochtends.
De wieg van de Veemarkt staat in 2008/2009. Toen besloot de Utrechtse politiek dat 
de Veemarkt een ‘toonaangevend duurzame wijk moest worden met innovatieve 
participatie’. De bouw startte in 2013, in 2017 waren de bouwers op 2/3 van de klus 
en nu, in juni 2020, is het af. Er staan rond de 700 woningen, veel meer dan de 
oorspronkelijk geplande 500.
De Gaard was kleinschaliger en begon, net als Veemarkt, ook zo rond 2008 met de eerste inspraakrondes. Na een forse
vertraging ging in september 2017 de grote modernisering van het gedateerde winkelcentrum echt van start. 
Op 27 oktober vond het eerste officiele moment plaats: de wethouder verlegde een duiker van de waterpartij naast De
Gaard. Vanaf voorjaar 2018 is er ruim 2 jaar lang driftig ge- en verbouwd. De winkels bleven open en de klanten stapten

geduldig over de kabels en kuilen heen. Maar nu is De Gaard, net als de Veemarkt, af. Twee keer JIPPIE! 
In deze wijkkrant leest u er meer over.                            Veel leesplezier, Sander Ekstijn en Koert Bouwman
De volgende editie in september wordt weer gedrukt en huis-aan-huis verspreid in Voordorp en Veemarkt!
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Onze eigen Keukenhof

Op Tweede Pinksterdag was het eindelijk zover: de horeca in Nederland mocht weer open.

Zo ook het nieuwe Buurten in De Gaard. Op het terras was het - met gepaste afstand natuurlijk - direct lekker druk.
Het bijzondere was dat het restaurant in winkelcentrum De Gaard nog maar kort open was toen het op 16 maart 
vanwege corona alweer dicht moest. Het terras was tot Tweede Pinksterdag zelfs helemaal nog nooit open geweest! 
Maar nu mag het weer. Ook andere terrassen in de omgeving – bij de tennisafdeling van Hercules en Hotel Mitland –
gingen weer open.

Overlast Rupsje Nooitgenoeg
De eikenprocessierups is al weer gesignaleerd, ook bij ons in de buurt! Er lijken dit jaar
in verband met de overlast wat nieuwe (huis-tuin-en-keuken) methodes bedacht te
zijn met plastic folie rond de stam, echter daar lijken ze toch overheen te kunnen
kruipen. Ook een plakkende strip rond de stam, maar daar blijken toch ook veel
andere dieren in vast te blijven zitten (insecten & vogels & vleermuizen – echt heel
zielig). Gebruik deze methodes dus niet als je al zelf aan de slag gaat. Meld liever bij
de gemeente. Zeker als de eik in de openbare ruimte staat.
Bij het fietspad langs het spoor (Kögllaan en Kartinistraat) is er volgens de informatie
van de gemeente gebruik gemaakt van preventieve bestrijding met nematoden 
(aaltjes) in de zomereiken. Een andere methode is het zo vroeg mogelijk wegzuigen
van de nesten. Wegbranden doet de gemeente niet meer in verband met de nadelen

aan deze methode. En nestkastjes voor mezen zoals in onze vorige editie zouden bij de sportvelden van Sporting ’70 hangen
– zie kaart bij de link. https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/ziekten-en-plagen/eikenprocessierups/

Terras Buurten in De Gaard



VAN DE WERKGROEP A27 

Crowdfunding voor 
bescherming bos
Amelisweerd een succes
De crowdfunding campagne om verbreding 
van de ring Utrecht A12/A27 tegen te gaan, 

is overweldigend gesteund. Twee dagen na lancering van de 
campagne is de helft van het bedrag voor juridische bescherming 
van Amelisweerd opgehaald en na ruim drie weken is de 
25.000 euro behaald. 

Opnieuw verzetten bewoners van Utrecht zich tegen het plan om de ring 
Utrecht A12/A27 te verbreden ten koste van Amelisweerd. Deze snelweg 
loopt pal langs het natuurgebied Amelisweerd en 800 bomen van het bos moeten gekapt worden voor de verbreding. Dit zijn meer bomen 
dan bij de aanleg van de A27 in 1982. Om hiertegen in beroep te gaan, is de crowdfunding actie ‘A27: de verbreding de boom in/Geef om
Amelisweerd’ gelanceerd. 
Diverse Kamerleden hebben begin mei Kamervragen gesteld naar aanleiding van het rapport van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
Meer informatie: www.beschermhetbos.nl

Betaald parkeren 
Sinds 1 april is het gebied van
betaald parkeren bij Voordorp 
uitgebreid. Bewoner Sander Ekstijn
van een appartement aan de
Romerostraat evalueert de eerste 
2 maanden en geeft tips.

,,Ik zie rondom mijn flat (net buiten het betaalgebied) een
duidelijk drukkere bezetting van parkeerplekken. Ook het
terrein voor Tuinenpark Ons Buiten is nu regelmatig vol.
Langs de Sartreweg is het ook al heel lang aan beide kanten
bomvol met ‘gastauto’s’. En het gedogen van parkeren in de
berm zal toch ook wel een keer afgelopen zijn, zeker nu het
werk in Veemarkt klaar is.
Kortom de olievlek breidt zich uit. Een bekend beeld uit
wijken en buurten die ons voor zijn gegaan. Dat betekent
ook: meer fietsen aan bomen en palen van gastparkeerders
en meer tweede auto’s die er bijna de hele week staan.
Hoelang duurt het nog alvorens omwonenden dat ‘gast-
parkeren’ beu zijn? Hoelang duurt het om betaald parkeren
in te kunnen voeren?

Procedure
Weet in ieder geval dat er voor een besluit over betaald 
parkeren genomen kan worden, eerst een procedure nodig
is. Met eerst een onderzoek naar parkeerdruk en vervolgens
een onderzoek naar draagvlak in de buurt. En er zijn er 
maar een paar vaste momenten per jaar dat dit soort 
veranderingen doorgevoerd mogen worden (in verband met
communicatie en besluitvorming). Dus dat vergt flink wat
tijd.
Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden. Zo kun 
je het bezit van je eigen auto eens onder de loep nemen.
Hoe vaak gebruik je hem nu echt? Waar staan de deelauto’s
in mijn buurt? Of maak afspraken met je buren of VvE over
gebruik van mobiliteit (met als doel minder blik op straat,
beter voor het milieu, beter voor je bankrekening). 
Denk er echt eens over na!’’ Meer info op deze pagina 
(bijna onderaan “Procedure invoering betaald parkeren”):
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/parkeerregels/

Nieuwbouw Tuindorp-Oost 
Hof van Tuindorp heet het plan op het terrein van het
(bijna) voormalige verzorgingshuis in Tuindorp-oost. 
Het eerste gebouw Buitenhof is nu bijna klaar en is bedoeld
voor mensen afhankelijk van zwaardere zorg. Hier gaan ook
de bewoners van het verzorgingshuis naar toe, zodat de
sloop van het oude gebouw – eindelijk – verder kan.

Op de begane grond van het complex – tussen de
Eykmanlaan, de Winklerlaan en het tuinencomplex - komt
een gemeenschappelijke ruimte die ook toegankelijk zal zijn
voor de buurt. Het tweede gebouw Forthof is nu in de 
verhuur en betreft  62 luxe appartementen (van 77m2 tot
138 m2) met een eigen parkeerplaats. Te huur vanaf 1300
euro/per maand tot 2200 euro/per maand,  zonder service-
kosten. Deze hoge huren hebben in de gemeenteraad 
tot vragen geleid, maar de wethouder heeft nog niet 
geantwoord. 

Vervolgens komen nog de gebouwen Winklerhof en
Eykmanhof over 1 of 2 jaar beschikbaar en dat zijn totaal
nog eens ruim 100 appartementen.
https://www.hofvantuindorp.nl/
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Plan voor bewonerscoöperatie in de Veemarkt
Onderzoek: kan de buurt in haar eigen energie voorzien?
Een groep bewoners van Veemarkt is nog steeds actief om de buurt groener,
socialer en duurzamer te maken. Dit jaar zal vooral de oprichting van een
bewonerscoöperatie veel aandacht krijgen.

Eind 2018 ging Veemarkt2020 van start met als doel de aangenaamste wijk van Nederland te creëren. Initiatiefnemer
Michiel Zweers, die zich inmiddels heeft teruggetrokken, enthousiasmeerde vele buurtbewoners. Die namen deel aan
allerlei werkgroepen om plannen te maken voor vergroening, verduurzaming en sociale activiteiten. Plannen maken is
één. Ze uitgevoerd krijgen kost veel tijd en uithoudingsvermogen, zeker als dat door vrijwilligers moet gebeuren, er veel
instanties bij betrokken zijn en er een coronacrisis volgt.

Groen
Het meest zichtbare resultaat van Veemarkt2020 is dat er meer en gevarieerder 
groen in de buurt is gekomen of nog komen gaat. Binnenkort wordt begonnen 
met de aanleg van perken en het planten van bomen in de nu nog volledige stenen
Lippizanerhof en Oldenburgerhof. Het ontwerp kwam tot stand in overleg tussen
bewoners, de Werkgroep Groen en Blauw en de gemeente die de aanleg financiert.
Inmiddels heeft Veemarkt2020 een doorstart gemaakt en zijn de werkgroepen 
uitgebreid met nieuwe Veemarkt-bewoners. Deelmobiliteit (gezamenlijk gebruik van
elektrische voertuigen) en een eigen duurzame energiecoöperatie zijn projecten 
waaraan dit jaar verder gewerkt wordt.

Eigen energie
Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of Veemarkt in eigen energie kan gaan voorzien. Als dat positief uitvalt, 
krijgen bewoners verschillende voorstellen voorgelegd. Dan komt er ook een voorstel over de locatie die de initiatief-
nemers op het oog hebben voor een veld zonnepanelen, een windmolen en/of geothermie. Bedoeling is die niet zo
maar in het landschap te plaatsen, maar tegelijkertijd de ecologische, agrarische en cultuurhistorische waarden te 
versterken en die te combineren met educatieve activiteiten.
Een bewonerscoöperatie kan tot stand komen wanneer Veemarktbewoners zelf mee investeren in een project dat een
hoger rendement belooft dan een spaarrekening of riskante belegging. Gemeente en provincie reageren positief op de
plannen en ook wordt er samengewerkt met Beng! een groene energiecoöperatie in De Bilt. https://veemarkt2020.nl/
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Woningbouw op terrein scoutinggroep
In het meest zuidwestelijke puntje van Veemarkt, waar nu 
het clubgebouw van scouting staat, komen huurappartementen
en studentenwoningen. De scoutinggroep verhuist naar de
Voorveldse Polder.

Het is een wat rommelig hoekje dat begrensd wordt door de Kardinaal
de Jongweg, de Kögllaan (het fietspad langs het spoor), tuinenpark de
Pioniers en de Sartreweg. Naast Hostel de Hoek, de voorziening van 
het Leger des Heils voor licht verstandelijk beperkte mensen met 
verslavings- en/of psychiatrische problematiek, het terrein van Scouting
De Derde Utrechtse Groep.
Projectontwikkelaar Explorius Vastgoedontwikkeling wil daar in samen-
werking met 

Het nieuwe ‘groene’ talud in de fietstunnel 
van Veemarkt naar Voorveldse Polder

De tijdelijke bouwinrit van de Veemarkt
heeft zijn tijd gehad
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woningcoöperatie Mitros en de Stichting Studentengroepswoningen.nl huurappartementen en studentenhuizen bouwen.
Het gaat om 53 huurappartementen (40 sociale huur en 13 in het middensegment) en 120 studentenkamers. Ook is er
sprake van 170 m2 voor een commerciële of maatschappelijke bestemming.

Gemeenteraad
In april hebben B&W het intentiedocument 'Kögllaan 26' vastgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Om de plannen te realiseren moeten bestaande bestemmingsplannen gewijzigd worden. Omwonenden zijn voorlopig
geïnformeerd en vanuit De Pioniers zijn al zorgen uitgesproken dat de nieuwbouw de zon in de aangrenzende tuinen
weg zal nemen.
Als de plannen doorgaan, moet de scoutinggroep verhuizen naar het terrein aan de noordkant van de Voorveldse Polder
dat nu door Stadsbedrijven gebruikt wordt voor de opslag van bedrijfs- en bouwafval. Stadsbedrijven op zijn beurt ver-
huist dan naar een (huur)locatie aan de rand van of buiten de stad. De verhuizing en de nieuwe behuizing van scouting
en de verplaatsing van de opslaglocatie moeten betaald worden uit de grondopbrengst (de gemeente is eigenaar van het
huidige scoutingterrein). De bouw van de woningen zal op zijn 
vroegst in 2021 van start gaan. Mogelijk vergroot de komst van 
zo'n 200 nieuwe bewoners de kansen op een fietstunnel onder 
de Kardinaal de Jongweg. Het intentiedocument, dat wel aan-
dacht heeft voor de auto, rept daar echter nog met geen woord over.

IngezondenHelp Voordorp te 
vergroenen en verduurzamen
Tijdens wandelingen in Voordorp zie je steeds meer groene daken.
Het ziet er mooi uit, verfraait het uitzicht voor omwonenden en de
gemeente Utrecht geeft subsidie op groene daken. Dit jaar al vanaf
10 m2, maar je mag ook samen met je buren een aanvraag doen.
Maar waarom zou je z’n groen dak (laten) aanleggen? Naast dat
het er mooi uitziet, vergroot het de diversiteit voor de natuur en
zorgt voor opslag van regenwater en werkt het isolerend.

Voor ons huis in de Tulastraat hebben we in april 2020 het garage-
dak laten omtoveren in een groene oase. Het bedrijf GroenDakPlant
uit Hooge Zwaluwe heeft ons daarbij geadviseerd. Wij hoefden zelf
niets te doen, maar als je mee wil helpen of alleen het advies of de
planten wil hebben dan kan dat ook. Heb je een schuin dak? 
Daar biedt het bedrijf ook oplossingen voor. Kortom het is relatief
makkelijk zelf/samen te leggen met handige instructies.

Zie ook het uitgebreide artikel in de T-oost wijkkrant “Je dak in
kleuren en geuren” – van april 2020 op bladzijde 6 en 7.
https://www.tuindorpoost.nl/

IngezondenWeer “Een bakkie doen 
bij Hercules”! 
Eindelijk konden we weer beginnen. De Derde Helft beweegt
weer. Eerst alleen nog maar fitness en tennissen, maar het
begin was er. Het was fijn om weer een groot aantal 
bezoekers van De Derde Helft te zien bewegen. Het leek 
wel een schoolreünie. En sinds 1 juni is het terras en het
paviljoen weer open voor bezoekers. En alvast voor de 
agenda: 10 juli is ons eerste jubileum, het éénjarig bestaan
van De Derde Helft.

Voor alle duidelijkheid nog even de algemene regels op een rijtje.
Voldoende afstand, bij klachten thuisblijven, volg de aangegeven
looproute bij binnenkomst (links om de sporthal), volg de instructies
van de trainers. Het meebrengen van eigen drinken en na het 
sporten direct naar huis hoeft nu niet meer (mag nog wel).
We beginnen om 10:15 uur met de warming up voor iedereen 
op veld 2 (kunstgrasveld). De warming up eindigt om 10:30 uur. 
De tennissers gaan dan naar het tennisveld en de fitness wordt
vervolgd tot ongeveer 11:00 uur.

Het tennis begint om 10:30 uur en de tijdsblokken en 
reserveringen zijn niet meer nodig. Iedereen is welkom en de 
trainers staan voor je klaar. Onder leiding van Piet kan er weer
getekend en geschilderd worden en bij belangstelling kan zelfs 
jeu de boules weer van start. Ook het biljart en de spelletjestafel
komen weer uit de kast. En voor een goed gesprek is altijd plek.
Voor het fitnessgedeelte is iedereen van harte welkom. 
Het kunstgrasveld is groot genoeg en Helma is zeer creatief en 
in staat om een grote groep gezellig in beweging te krijgen. 
Dus komt allen en doe een bakkie!



Winkelcentrum De Gaard is (praktisch) klaar. Na de langdurige ver- en nieuwbouw, die
begon in september 2017, zitten de meeste winkeliers op hun plek. De drogisten Etos en
Kruidvat openden recent ook hun deuren. Sportschool LEF030, kapper Hizi Hair en res-
taurant Buurten in De Gaard moesten nog even wachten op groen licht na de corona-cri-
sis en Pearle opticiens staat in de startblokken. Hieronder aandacht voor oudgediende
Theo van Primera en nieuwkomer Martin van de Thai Speciality Coffee.

Theo is blij met z’n grotere Primera
Theo van Ledden (64) verkoopt van
alles in z’n nieuwe Primera in De
Gaard, maar hij beschouwt zichzelf
nog altijd als een ouderwetse 
sigarenboer. ,,De rest van de spullen
is er gewoon bijgekomen.’’

Hij verhuisde in april van Troosterhof 5
naar Troosterhof 12, pakweg 50 meter
verderop. De nieuwe Primera - tegen-

over AH - is 1,5 keer zo groot. ,,Eigenlijk had ik een 
kleinere zaak willen hebben, maar nu we een tijdje 
draaien ben ik wel tevreden met die 150 m2.’’
Van Ledden zit sinds 2003 in winkelcentrum De Gaard.
Daarvoor deden hij en vrouw Jose de horeca op een 
tenniscomplex.

Staatsloten
Bij veel buurtbewoners is Theo de man bij wie ze al jaren hun sigaretten, staatsloten en krantje kopen. In de nieuwe
winkel kan dat nog steeds, alleen er is meer ruimte. ,,Ik had bijvoorbeeld 3 meter kantoorartikelen en dat is nu 6 meter
geworden. En de ruimte voor de pakjes van PostNL is ook flink uitgebreid.’’
,,Dat was ook wel nodig, want die pakjes worden steeds groter. En het aantal pakketjes dat wordt opgehaald of terugge-
stuurd neemt ook flink toe. PostNL komt 3 a 4 keer per dag containers met pakjes bij me ophalen. Ik ben ooit begon-
nen als een serviceloket waar de ouderen uit de buurt hun postzegels en briefkaarten konden kopen. Dat is nu een heel
andere business geworden’’.

Zuivere Thaise koffie in miniwinkel
Met zo’n 10 m2 is het zondermeer de kleinste winkel van De Gaard: Thai Specialty
Coffee. Specialist in Thaise koffie dus. De zaak van Brabander Martin Tuerlings zit in 
bij de nieuwe sushizaak Sushi Toyama - op de hoek – links naast Buurten in De Gaard. 
Het is even zoeken, maar dan heb je ook lekkere en zuivere koffie.
Horecaman Tuerlings maakte in 2016 kennis met koffie uit Thailand. Toen koning
Bhumibol van Thailand 40 jaar geleden de criminele cocaïneteelt verbood, schakelden
de lokale boeren over op koffie. Nu, drie generaties later, is de koffieteelt met name
voor binnenlands gebruik tot bloei gekomen. Tuerlings ziet het als zijn missie de koffie
ook in Nederland bekend te laten worden.

Direct trade
,,Ik ben dol op Thailand en de mensen daar. Om de koffie van de lokale boeren ook in het buitenland een succes te
laten worden, sta ik in direct contact - direct trade - met de lokale koffieboer. Daarvoor bezoek ik jaarlijks de koffie-
boeren en bied hen een eerlijke prijs voor hun koffie. Daardoor kunnen ze een deel van dit geld te gebruiken om 
duurzaam te produceren.’’
In zijn winkeltje in De Gaard, rechtsachter in een hoek van Sushi Toyama, verkoopt hij behalve coffee-to-go voor 2 euro
ook grote pakken Sun Jaroen-koffie. ,,Speciaal voor mensen die weleens iets anders op koffiegebied willen proberen.
Het is wel iets duurder dan de koffie in de supermarkt, maar vergeleken met Nespresso is het heel goedkoop. En je
steunt er de Thaise koffieboer mee.’’ Zie ook www.thaispecialtycoffee.nl

NIEUWS VAN 

Fort Voordorp dicht
Het fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat zijn naam gaf aan
onze buurt, Fort Voordorp, heeft begin mei besloten te sluiten als
evenementen-locatie. De onzekere toekomst na de coronacrisis en de
lege agenda van het najaar 2020 hebben de eigenaren hiertoe doen
besluiten.  Vincent en Jantine van Denderen (broer en zus) kijken met
veel trots terug op de bijzondere evenementen die ze in de afgelopen
23 jaar hebben mogen uitvoeren!
https://fortvoordorp.nl/



Puntjes op de ‘i’ bij De Gaard
De herinrichting van de openbare ruimte bij het verbouwde winkelcentrum De Gaard
heeft de afgelopen maanden voor aardig wat wegafsluitingen en andere routes gezorgd.
Maar het meeste asfalt ligt er nu in en het plein en de stoepen zijn voorzien van de 
mooie ‘tegels’.Met name de Obbinklaan heeft een volledige opknapbeurt gehad voor het
parkeren en de gevel op de begane grond. De hoveniers zijn bezig met bomen en planten

(best lastig met deze droogte – een gedeelte zelfs pas bij het volgende plantseizoen later dit jaar). De glitterloper van
het parkeerterrein naar het winkelcentrum is klaar, de led verlichting van het pad komt snel.

Doorsteekje
Ook is er bij de hoofdparkeerplaats naast de zebra 
een handig doorsteekje gekomen! Het speeltoestel is
gekeurd en druk in gebruik, het restant van de poëtische
ontmoeting banken is geplaatst, nu nog het ‘koningshek’.
Kortom nog zoveel kleine dingen te doen om het echt 
af te maken. De bouwketen zijn ook al weg en het infra
bouwdepot weer leeg, waarbij er voorlopig nog even vanuit een leegstaande winkel gecoördineerd zal worden.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

Nieuwe bank - hopelijk kan dit weer snel (corona disclaimer)

IngezondenBiologische zelfoogsttuin gaat door
In Groenekan zetten vier enthousiaste tuinders de biologische zelfoogsttuin Kansrijk voort.
Aafke, Aniek, Johannes en Olivia zijn in maart begonnen met een nieuw plan voor de tuin. 
De tuin is gebaseerd op het Community Supported Agriculture (CSA) principe. Iedereen die
wil kan een oogstaandeel kopen voor een vast bedrag per jaar. Dat zorgt voor een
gemeenschap die samen de tuin draagt. En deze gemeenschap is nu al behoorlijk divers!

Jonge gezinnen, oude van dagen, 
studenten en alles daar tussen in
komen elkaar tijdens de wekelijkse
oogst tegen. 
Op zaterdag (tussen 10.00 en
16.00 uur) is de tuin ook open
voor bezoekers.
https://www.tuinkansrijk.nl/

Het programma
van de online
Duurzame Week
2020 is 
inmiddels ook

bekend. Tijdens het grootste duurzaam-
heidsfestival van Nederland, van 
20 t/m 28 juni, kun je als consument of
duurzaamheidsprofessional meedoen
aan gratis workshops, lezingen en 
deelsessies. De headliners van dit jaar
zijn Floortje Dessing, Dennis Storm en
Teun van de Keuken. De thema's 
consumptie, omgeving, reizen, voeding
en wonen staan centraal. 
https://duurzameweek.nl/agenda/

Actueel overzicht van het winkelcentrum (foto Fimek estate)



Maaltijden voor de buurt
Ineens waren alle buurtcentra in Utrecht gesloten. De eettafels waar ik
voor kookte en de gelegenheden om soep te serveren waren allemaal
tot nader bericht opgeschort.

Via via hoorde ik dat er in Overvecht behoefte was aan vrijwilligers met kook-
ervaring. Het contact was snel gelegd en een paar dagen later stond ik daar te

helpen in de keuken. Na ruim twee maanden ben ik er nog steeds om drie keer week mee te koken of de maaltijden 
te bezorgen!
Wat heb ik een hoop geleerd in die korte tijd en zoveel
geweldige mensen mogen ontmoeten. Zo bijzonder en 
waardevol. Het initiatief is de voortzetting van Buurtbuik
(met alle sociale partners in deze buurt) in deze vreemde 
tijd en kreeg zijn eigen naam Buurtmaaltijden. Iedereen
hoopt dat Buurtbuik zo snel mogelijk weer van start mag,
maar Buurtmaaltijden zal waarschijnlijk ook door gaan.

Geleerd
Wat heb ik dan geleerd? Vanuit Buurtcentrum De Boog,
onder begeleiding van echte koks - die ook even niets 
konden doen - leren we koken voor 100 maaltijden. 
Omdat we maar met 3 personen in die keuken mogen zijn,
is dat vanaf 10:00 uur hard werken. Rond 13:00 uur zijn de
maaltijden klaar voor de bezorgers.

Om de maaltijden gratis ter beschikking te kunnen stellen, werken we samen met ondernemers in de buurt die groente/-
fruit/brood gratis beschikbaar stellen. Die halen we vooraf zelf op met een bakfiets. Het gaat hier dan om voedsel dat
‘gered’ wordt: dus voor de verkoop minder geschikt, maar nog wel goed. De vegetarische maaltijd is vooral een middel
om een gesprek met de ontvangers aan te gaan. Een gezellig praatje als je de deur niet uit kan/mag en even laten weten
dat het goed met je gaat, of je toch nog iets nodig hebt. Dat kan dan eenvoudig. Erg belangrijk merken wij!
Op 5 mei Bevrijdingsdag had Buurtmaaltijden een speciale actie voor de hele stad. Met meerdere locaties voor 
bereidingen en distributie van de maaltijden zijn die dag 1000 maaltijden bij 800 adressen bezorgd.
Meer info op www.buurtmaaltijden.nl

DOOR SANDER EKSTIJN

IngezondenOok buurtmoestuin de Voortuin past zich aan
In deze bijzondere corona-tijd merken we dat het groen in de buurt
goed gebruikt wordt. Veel Voordorpers zijn thuis en in het vele groen in
en om onze buurt wordt steeds meer gespeeld, gewandeld en gesport.
Zo weten ook veel mensen de Voortuin te vinden. Met name de 
picknickbank en bankjes zijn geliefd. We zijn blij dat er zo goed gebruik
gemaakt wordt van dit mooie plekje in de buurt. Met het oog op de
hygiëne hebben we de vuilniszak, die we normaal aan het hek hangen,
weggehaald. We vragen dus hierbij alle gebruikers om hun afval mee
terug te nemen of in een afvalcontainer vlakbij te gooien.

Afstand
Voor ons als tuinders was het soms
wat zoeken hoe we de tuin goed bij
kunnen houden in deze tijd van afstand houden. We merkten dat je al snel te dicht op elkaar zit in de smalle
moestuin. Inmiddels hebben we daar aardig onze weg in gevonden. We wisselen elkaar vaker af en proberen
regelmatig om de beurt te gaan gieteren. Want ja, dat was wel erg nodig de laatste weken. Het mooie weer
is natuurlijk heerlijk, maar de plantjes in de tuin hebben het er soms zwaar mee.
Onze maandelijkse meewerkdagen worden weer langzaam hervat. Dus mocht u graag met uw vingers in de
aarde wroeten, weer eens wat buren willen zien of even wat energie kwijt, dan bent u van harte welkom op
de volgende meewerkdag: zondag 14 juni 11.00 -13.00. Wel moeten we de aantallen mensen in de
gaten houden. Dus mocht het te druk worden, dan vragen we u misschien op een volgend meewerkmoment
te komen. www.devoortuininvoordorp.nl



Jonge geitjes op de dieren-
weide van Ons Buiten
Sinds half mei zijn er drie nieuwe bewoners 
op de dierenweide van Ons Buiten: moeder
Stippel, dochter Stippel en zoon Stippel.

Sinds het overlijden van geit Ageeth was het erg stil 
op de weide. Ageeth is 16 jaar geworden. Zij was de matriarch van de groep. 
Wij konden al een aantal jaren de groep met geiten niet uitbreiden, omdat 
zij erg dominant was. Voor mensen was ze lief, maar naar andere geiten (en 
schapen) was ze erg bazig.

De drie nieuwe geiten zijn stamboek-dwerggeiten en ze komen van een 
enthousiaste fokker uit Achterveld. Moeder Stippel is drie jaar oud en dit jaar
bevallen van twee geitjes (zoon en dochter), die op dit moment nog door 
haar gezoogd worden.
Zoonlief Stippel gaat weer verhuizen als hij zelfstandig is. Op dat moment krijgen wij een gecastreerd leb-bokje daarvoor
in de plaats. Dit “leb-bokje” is met de hand gespeend, omdat zijn moeder hem niet kon zogen. Daardoor is hij erg mak
en op mensen gericht.
De integratie met de andere geit Annie en de schapen Roos en Wollie gaat goed. Toch slaapt het jonge gezin voorlopig
apart in de stal, om moeder en kinderen nog wat rust te gunnen. De oudere dames moeten wel een beetje wennen aan
het onstuimige jonge volk. Zo is het bokje al eens met een enorme sprong op de rug van Roos beland.
Kom eens een kijkje nemen en geniet van het klimmen en springen van de jonge geitjes.

Statiegeld AH 
voor dierenweide
De komende weken kunt u bij
Albert Heijn in winkelcentrum De
Gaard uw statiegeldbon doneren
aan de dierenweide. Rechts naast
de automaat voor de flessen vindt
u de donatiebox.

IngezondenAl bijna 200 
bezorgklanten De Gaard
Vanaf het moment dat Nederland vanwege corona stil kwam te 
liggen, heeft De Gaard hier op ingespeeld met een eigen bezorg-
service. Inmiddels zit de bezorgdienst alweer bijna op de 200ste
bestelling. ,,Degene die daadwerkelijk de 200ste bestelling plaatst,
verwennen we met een cadeaubon van De Gaard’’ aldus FanWork
Events, organisator van de service. Via de website hebben mensen
de mogelijkheid om de dagelijkse boodschappen te bestellen en
gratis thuis te laten bezorgen. 
Meer info bij https://shop.winkelcentrumdegaard.nl

Kunst met gierzwaluwen
In Voordorp en Veemarkt zijn aardig wat nestkasten 
opgehangen voor gierzwaluwen. Met wisselend succes, zo
blijkt uit de rapportages. Niet altijd in gebruik en ook niet
altijd door gierzwaluwen. Ook zij hebben wel eens last van
‘krakers’ door andere vogelsoorten. In Lauwerecht is recent
een mooi kunstwerk van nestkasten gemaakt.
Buurtbewoners en bewoners van de Van Der Hoeven-kliniek
hebben de nestkasten gemaakt (ook maakten ze al 
insectenhotels). Aan het gebouw van Amerpoort aan de
Oudlaan 269 



Afval scheiden: – 
VOORAF of ACHTERAF?
Eind april verschijnen er berichten over het – mogelijk – 
einde van apart inzamelen van plastic, blik en pak (PBP). 
De gemeente overweegt of gescheiden inzamelen van deze
‘grondstof’ wel zinvol is.

In Amsterdam zijn ze er al uit en stopt het apart inzamelen
(van PBP) per 1 januari 2021, omdat het ‘nascheiden’ van 
restafval inclusief PBP dankzij slimme installaties betere 
resultaten geeft dan ‘bronscheiden’. In Utrecht loopt nu 
nog een proef en is deze conclusie nog niet getrokken. Men
verwacht dat er voor de zomer wel uitsluitsel is over hoe de
toekomst van afval inzamelen in de stad eruit gaat zien.

Het gemak van PBP toch maar weer bij het restafval lijkt mij
een verademing. Wat mag er anders precies wel en niet bij 
het ‘plastic’, moet ik het eerst allemaal schoonmaken en weer 
apart bewaren en wegbrengen? Ik zou het wel weten en kan 
niet wachten! Diverse documentaires en deskundigen geven
aan dat de machine het beter kan dan de burger.

In het duurzaamheidsverslag van de gemeente over 2019 viel 
te lezen dat er per inwoner 391 kg afval is opgehaald. 
Hiervan is 172 kg al gescheiden en 219 kg restafval (60 kg 
minder dan in 2010). Daarmee is het restafval echter maar 
6 kg gedaald ten opzichte van 2018. Hiermee gaat Utrecht 
het landelijke afval-doel van eind 2020 van 100 kg restafval
per inwoner lang niet halen!

Werk aan de winkel zou je denken, maar het verslag geeft 
hier geen indicatie van wat we gaan doen of dat we ons al 
zorgen moeten maken. Overigens het percentage gescheiden
ingezameld afval is van de 4 grootste gemeentes bij Utrecht 
wel aanzienlijk hoger (Utrecht 42%, Den Haag 15%, 
Amsterdam 16% en Rotterdam 22%). De totale hoeveelheden
afval zitten allemaal in de buurt van de 400 kg per inwoner.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/huishoudelijk-afval

Hulde voor de inzet  
Graag wil ik mijn waardering 
uitspreken over de enorme inzet van de
afvalophalers van de gemeente de
afgelopen periode. Vanuit mijn
woning heb ik goed uitzicht op het
milieuparkje midden in Voordorp.
Iedereen zat thuis en lijkt zijn huis opgeruimd te 
hebben. Frequent waren containers vol, verstopt of
stond er een hoop naast. Gelukkig kwam er regelmatig
iemand kijken en opruimen. Uit zichzelf of na melding
van een oplettende bewoner. 
Maak zelf melding van problemen met containers of
afval via de Slim Melden Utrecht-app. Hou rekening
met elkaar en de buurt schoon.

Wijkopgave Noordoost voor 2020
Met behulp van veel partijen is er weer bekeken welke onderwerpen voor de wijk en verschillende
buurten belangrijk zijn in 2020. Binnenkort verschijnt de nieuwe infographic (nu staat er nog de versie
van 2019), maar wij kregen vast een preview. Een belangrijk aandachtspunt is ‘Ontmoetingen in de
buurt’ om vraag en aanbod goed af te stemmen, maar ook op de juiste plek(ken).
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordoost/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/wijkopgave-noordoost/

Buurtcentrum de Leeuw weer (beperkt) open
Voor de kinderopvang was buurtcentrum De Leeuw nog wel open in de
corona-periode, maar de bingo, schilderen, dansen, zingen, muziek, gym,
yoga, breien, eettafels, kleding–beurs, repair-café en gezelligheid konden
niet meer. Vanaf begin juni is daar een versoepeling in gekomen.
Bijvoorbeeld de eettafel mag tijdelijk maar 14 gasten ontvangen en in de

keuken mogen zich maar 3 personen bevinden. Kijk zelf even of  uw activiteit in het buurthuis van Noordoost weer mag
beginnen en hoe het dan precies veilig geregeld is. http://www.buurtcentrumdeleeuw.nl/

Ontwerp bestemmingsplan Voordorp
Het bestemmingsplan waarover de gemeente ons op 2 maart 2020 heeft geïnformeerd is in ontwerp klaar. 
De vragen en opmerkingen die tijdens de informatieavond zijn gesteld plus een reactie van de gemeente

zijn verzameld (op de website van het wijkplatform Noordoost in te zien – evenals de preview van de wijkopgave).
Het bestemmingsplan ligt vanaf  5 juni 6 weken ter inzage (tot en met 16 juli – ook digitaal te bekijken). In de periode dat
het bestemmingsplan ter inzage ligt kan een zienswijze bij de gemeente worden ingediend.
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/bestemmingsplannen/



Agendac
14 juni: Meewerkdag Voortuin 11-13u
(ook op 12 juli en 9 augustus)
20-28 juni: Duurzame Week 2020 (online)
21 juni: Groenmoetjedoen!-dag 
(Vergroen je Stad)
9 juli: U-Thuis (online)
10 juli: De Derde Helft bestaat één jaar

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit

Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Maurice van Lieshout, Leo Lentz, 
Karin de Jonge, Aafke Beernink, Merel Visser, 
Marijke van Zoelen, Cecile Verhoeven, Fons Visser, 
Jan Kakebeen, Sarina Kruijthoff, Annet Ramaker, 
Eveline van der Kooi, Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Volgend nummer: 
Sluitingsdatum kopij: 30 augustus 2020
(verschijndatum 6 september 2020)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

IngezondenHercules tennis start 
met zomerlidmaatschap
Voor de tennissers van Hercules hakte de 
coronatijd er flink in. Zo stopten halverwege  
maart de tennissers met de voorjaarscompetitie, 
werd het vrijspelen ’s avonds aan banden gelegd, net als de
mogelijkheden voor oudere recreanten en koffietennissers.

Maar sinds een paar weken mogen er weer enkelpartijtjes worden
gespeeld en sinds 25 mei zijn ook dubbels weer toegestaan.
Om de komende zomermaanden een nieuwe start te maken, 
introduceert de tennisafdeling van Hercules het zogenoemde
zomerlidmaatschap. Voor 65 euro mogen belangstellenden 
gedurende de maanden juni, juli en augustus vrij gebruik maken
van de tennisbanen. En voor 60 euro extra is er de mogelijkheid
om vijf tennislessen van ieder een uur te volgen.
Dit aanbod is bedoeld voor alle andere leden van Hercules, maar
met name ook voor bewoners van Voordorp en Veemarkt.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden met een mail naar de
secretaris van de tennisafdeling van Hercules: 
secretaris.tennis@usvhercules.nl. Meer informatie is te vinden op
de website van Hercules: www.usvhercules.nl/nieuws.htm.

IngezondenHet Makerspand 
in (inter)actie 

Na een stop van een maand vanwege de corona maat-regelen is
het Makerspand weer in volle gang. Om de een of twee maanden
worden er jonge kunstenaars uitgenodigd om een creatief project
op te zetten voor en met De Gaard. 
Ditmaal werkt hier het kunstenaarscollectief onder de naam MICS
(Mark van der Wal, Isa van Dijk, Cynthia Blom en Sharon Prince). 
Ze zijn huisgenoten en wonen samen om de hoek van De Gaard. 
Het Makerspand is elke maandag, donderdag en vrijdag geopend.
Op deze dagen vinden er veel interacties plaats tussen de 
bewoners, makers en kunst. Dit alles uiteraard op veilige afstand.
www.facebook.com/hetmakerspand

Univé-winkel is verhuisd 
Op maandag 8 juni gaat de nieuwe Univé-winkel open in De
Gaard. Met een interactieve tafel waar iedereen informatie kan 
vinden om zorgeloos te wonen. Ook is er via interactieve beeld-
schermen informatie om  risico’s te voorkomen en te beperken. 
Meer info op  www.unive.nl/zuidnederland/utrecht

Geen
‘street-art’,
maar 
‘rail-art’
Bij de overgang van
Voordorp naar Tuindorp
viel mijn oog op een
paar kasten langs het
spoor met ‘kunst’. 
Geen idee hoe lang ze
er al opzitten en wie 
ze heeft gemaakt. 
Wie weet meer?


