
Van de redactie
‘Vooruit! Buurtkrant Voordorp en Veemarkt’ verschijnt vijf keer per jaar (gratis) voor onze abonnees. 
Eenmaal per jaar (na de vakantie, deze keer dus) maken we ook een ‘ouderwets gedrukte’ editie. Die verspreiden 
we huis-aan-huis in Voordorp en Veemarkt. Alleen de voordeuren met een NEE/NEE-sticker slaan we over, want dat 
willen de bewoners en de wetgever nu eenmaal. Ook deze keer staat de buurtkrant boordevol nieuws, berichten, 
aankondigingen en andere informatie uit Voordorp en Veemarkt. Goed nieuws bijvoorbeeld over het voorlopig afblazen
van de verbreding van de A27. Maar ook slecht nieuws over de daling van het aantal bussen dat naar de stad en Utrecht
CS rijdt. Artikelen over gasvrij wonen, de buurtcaravan, de Derde Helft, Veemarkt2020 en nog heel veel meer.
Dankzij de vrijwilligers en een jaarlijkse bijdrage uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht is de krant - hoewel
er geen advertenties in staan - gratis.  En wat ons betreft blijft dat ook zo. Dat geldt ook voor de informatie via
https://www.facebook.com/voordorpvooruit, waar u de actualiteit in de gaten kunt houden.

Veel leesplezier! Sander Ekstijn en Koert Bouwman
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Nog maar vier bussen
per uur naar de stad
Wijkraad slaat alarm om inkrimpen bus-
lijn 7 (straks lijn 4). De buslijn Voordorp
- Utrecht CS rijdt straks 
nog maar 4 keer per uur. Nu gaat er
nog 6 keer per uur een bus naar het
centrum en het Centraal Station 

(en terug). In de avonduren en op zondag zakt het aantal ritten
zelfs naar 2 keer per uur. Ook heet lijn 7 straks lijn 4.
Dat staat allemaal in de nieuwe dienstregeling van vervoerder Qbuzz U-OV.
De wijzigingen gaan op 15 december 2019 in.

Over de aankondigingen is veel commotie ontstaan en de 
Wijkraad Noordoost slaat alarm. Op woensdag 11 september 

is er op het Provinciehuis een hoorzitting. De wijkraad 
wacht dit niet af en organiseert een dag eerder, op dinsdag 
10 september, een spoedbijeenkomst in het Wijkbureau 

Noordoost aan de  F.C. Donderstraat 1. Het statenlid  David
Oude Wesselink (GroenLinks) komt vragen beantwoorden.
‘Onze’ lijn 7 (de voormalige lijn 5 trouwens) wordt volgens de plannen
gekoppeld aan lijn 4 (Terwijde - Utrecht CS) en is daarmee niet meer lijn 7,
maar lijn 4. Deze gaat niet meer direct door naar Kanaleneiland. 
Dat betekent meteen ook dat de elektrische gelede bussen (voorlopig) niet
naar onze buurt komen. De oorzaak van dit alles:
volgens het vervoersplan is de route Voordorp - CS ‘vrij
rustig’ en kan die best met wat minder bussen toe.

Volgens de Wijk-
raad is het een
erg belangrijk
onderwerp om
over te praten
en ze nodigt
daarom belang-
hebbenden uit
voor de bijeen-
komst van 
10 september,

van 20.00 tot 22.00 uur. De raad wil graag vooraf vragen over dit onderwerp
hebben. Stuur ze naar: info@wijkraadnoordoost.nl

Muurgedicht Veemarkt

Het zal nog niet veel buurtbewoners opgevallen
zijn: sinds kort heeft Veemarkt zijn eerste
muurgedicht. Het heet 'Huizen', is geschreven
door de Utrechtse dichter Ingmar Heytze en
het siert een muur van de toegangspoort van
het appartementencomplex van Mitros in de
zuidoost-hoek van de Vee-markt. Het gedicht
werd aangeboden aan voormalig minister 
Ella Vogelaar, die van 2011 tot 2019 lid van
de Raad van Commissarissen van Mitros was.
Zij woont zelf ook in Veemarkt.

De duurzamere bushokjes met sedum zijn een wereld-
hit. Interesse van Melbourne tot Mexico-Stad. 
Leuke primeur!



VAN DE WERKGROEP A27 

Kerngroep erg blij met 
rem op verbreding A27
De Kerngroep Ring Utrecht is erg blij met de vernietiging van het Tracébesluit 
Ring Utrecht A12/A27 door de Raad van State. Een enorme opsteker voor alle 
mensen die de afgelopen tien jaar zich op allerlei manieren hebben ingezet tegen
deze snelwegverbreding. Het is een nog grotere overwinning voor de natuur in 

het algemeen en het bos van Amelisweerd in het bijzonder, zegt de kerngroep. 
Als reden voor de vernietiging geeft de Raad van State dat de uitspraak van het Europees Hof over de Programmatische Aanpak Stikstof tot
gevolg heeft dat de voorziene toename van stikstofuitstoot niet toelaatbaar is. Daarmee valt de grond onder het Tracébesluit (TB) uit 2016 weg.

Gevolgen voor A27/A12?
Nu het Tracébesluit  is vernietigd, is het geen kwestie van eenvoudig repareren. Nee, er moet een geheel nieuw besluit opgesteld worden met
een onderbouwing volgens cijfers en normen van nu. Inclusief een nieuwe Milieueffectrapportage. Inclusief mogelijkheden om in beroep te gaan
voor bewoners. Dit gaat weer vertraging opleveren. 

Alternatieven
Volgens de kerngroep zijn er uitstekende alternatieven. Zónder extra asfalt, en mét verbetering van onze leefomgeving. Uit recent onderzoek van
de Kerngroep Ring Utrecht bijvoorbeeld blijkt dat de bak van Amelisweerd niet verbreed hoeft te worden zodat Amelisweerd gespaard wordt. In
dit onderzoek gaat men uit van 2x6 rijstroken binnen de bak, in plaats van een verbreding naar 2x7. Het beste alternatief voor de hele stads-
snelweg Ring Utrecht is en blijft verlaging van de maximumsnelheid langs de stad naar 80 km. Dit pakt positief uit voor de doorstroming en ook
nog eens voor luchtkwaliteit en het geluidsniveau. 
Voor meer info:  www.stopverbredingringutrecht.nl

Ingezonden Een jaar in Voordorp
zonder gas
Begin augustus was het één jaar geleden 
dat de gasmeter in mijn appartement aan 
de Romerostraat door STEDIN werd 
afgekoppeld. Ik heb er totaal geen spijt 
van gehad! 
Het prima comfort met de doorstromer om te
douchen en inductie om te koken merk ik elke
dag. Bij de enkele keren dat ik de infrarood-
verwarming nodig had, was het ook behaaglijk.
Mijn all-electric verbruik voor het jaar is uit-
gekomen op 1350 kWh zonder gas. Dat was 
voorheen 1100kWh + 200m3. Inclusief het feit 
dat ik het laatste half jaar veel meer thuis ben
geweest dan voorheen.
Extra mooi is dat AL mijn energie ook nog
gecompenseerd is met mijn vier  buurtstroom-
zonnepanelen en drie windvangers. Zo kan ik
toch nog een CO2 winst inboeken, heb ik een
lagere energierekening en ben ik ook Nul-op-
de-Meter geworden. Op naar het volgende jaar,
waarin het gas weer duurder gaat worden en de
elektra goedkoper.
De verwachting vooraf
was dat ik mogelijk
naar een verdrie-
dubbeling van mijn
verbruik zou gaan,
omdat de conversie
van gas naar elektra
ongeveer een factor 10 
is (totaal ca. 3000kWh). Zelf had ik vooraf 
gerekend op een verdubbeling (ca. 2000kWh).
Toch een erg verrassende uitkomst zo terug-
kijkend, nog geen 4kWh/dag en 20kWh/m2
gemiddeld!

Lezing over 
de luchtkwaliteit
Op donderdag 19 september organiseert de
Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp

een lezing over luchtkwaliteit in onze woonomgeving met Addo van
Pul. Hij is luchtkwaliteit-deskundige bij het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM) en inwoner van Voordorp. Addo is actief
betrokken bij de actuele discussie over luchtkwaliteit. 

Veel burgers maken zich,
zeker als ze in de buurt
wonen van een snelweg
(zoals ‘onze’ A27) of
andere luchtvervuilende
activiteiten, zorgen over
hun gezondheid en die
van hun kinderen. De
kwaliteit van de lucht
beïnvloedt immers onze
gezondheid. Door te veel
fijnstof in de lucht leven
we naar schatting negen
maanden korter. 
Maar naast fijnstof is 
er ook een probleem 
met stikstof. 
De Raad van State heeft
eind mei bepaald dat de overheid geen toestemming 
vooraf mag geven aan activiteiten die leiden tot uitstoot 
van meer stikstof. 
De avond vindt plaats in het clubgebouw van Tuinenpark Ons Buiten,
Pal Maleterstraat 64. Het programma begint om 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro. In verband met het beperkte
aantal plaatsen is aanmelden via acveedorp@gmail.com vóór 
15 september noodzakelijk.

Activiteiten-
commissie 
VEEMARKT
VOORDORP



Winkelcentrum De Gaard bouwt gestaag
verder…
Helaas is er bij de verbouwing
van winkelcentrum De Gaard

hier en daar vertraging opgetreden, wat voor iedereen erg
vervelend is. Het parkeren voor de flat aan de Lamerislaan is
nu gelukkig opgelost en hopelijk ook snel voor de bewoners
en ondernemers op het dak van de AH. De Kapteynlaan
heeft bij het winkelcentrum nu zijn definitieve vorm ge-
kregen.
De passage wordt stukje voor stukje langer, mooi betegeld 
en voorzien van nieuwe gevels en puien voor de winkels.
Ook de inpandige expeditie (ingang naast de fietsenmaker)
zorgt voor een verbetering voor omwonenden. En we zagen al een bericht 
langskomen van het nieuwe speeltoestel voor straks op het plein. Het knapt 
er flink van op, maar voorlopig zijn er nog wel elke dag ongemakken!

Woningen
De nieuwe woningen op de kop en aan de Eykmanlaan zijn klaar voor de 
verhuur en bewoning. Een mooie blikvanger voor het winkelcentrum en 
waarschijnlijk ook een leuk uitzicht vanuit die woningen. Ook de contouren 
van restaurant Buurten zijn goed te zien nu de fundering klaar is en de staal-
constructie geplaatst is. Het zal nog een hele toer worden om het allemaal af 
te hebben in het najaar. En wat niemand ziet, maar waar ook hard gewerkt 
wordt, is onder de oude Albert Heijn. Daar maken de toekomstige eigenaren van
de nieuwe sportschool en fitnesscentrum LEF 030 een prachtige accommodatie.
Maar ook deze bouw in de oude kelder van AH kampt met vertraging. 
De opening zal mogelijk ergens in oktober vallen.

NIEUWS VAN 

Ingezonden

De Derde Helft, de wekelijkse ontmoeting van 55-plussers uit
Voordorp en Veemarkt, is alweer een tijdje aan de gang en
loopt inmiddels lekker. 

De Derde Helft heeft zelfs een spelletje jeu-de-sjoel
De aftrap van dit bijzondere initiatief was op 10 juli. Die was groots
met een drukte van belang in het paviljoen van de sportvereniging
Hercules als ontmoetingsplaats voor ouderen (ondersteund door het
Nationaal Ouderenfonds). De eerste meetings op de woensdag 
hadden elke keer een ander thema. Zo was er bijvoorbeeld een 
lezing over het thema 'Klimaatverandering en zeespiegelstijging?’.
Inmiddels is het evenement naar de vrijdag verhuisd. Terugkerend zijn
de mogelijkheden om te (tafel)tennissen, biljarten, badmintonnen en
meestal ook jeu-de-boules en sjoelen. Het aanbod lijkt nog te groeien
in de richting van knutselen en kunst. Er is altijd tijd voor een kopje
koffie (2 gratis consumptiebonnen) en een gezonde lunch (voor 
5 euro). Bij de laatste introductie bleken de mensen van de jeu-de-
boules te ontbreken. Iemand probeerde direct een alternatief aan te
bieden, maar kwam er tijdens het praatje achter dat er eigenlijk 
sjoelen aangeprezen werd. Vandaar dat er nu ook jeu-de-sjoel in het
aanbod zit. Doe mee en drink een bakkie bij Hercules op elke vrijdag
van 10.00 tot 14.00 uur. Filmpje: https://youtu.be/Xv4O0IqTAPI

Nieuwsbrief Wijkbureau Noordoost & Initiatievenfonds
Wilt u graag weten wat er in onze wijk aan de hand is? 
Abonneer u dan op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het wijkbureau
Noordoost (bezoekadres FC Donderstraat 1 – maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur en mail noordoost@utrecht.nl). Hebt u een idee voor 
de buurt of onze wijk dan kunt u ook daar terecht, want zij beslissen mee
over het Initiatievenfonds (waar onze buurtkrant ook al jaren een bijdrage uit ontvangt en waar we
heel blij mee zijn).

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordoost/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/nieuwsbrief/



Raad krijgt herkansing in Veemarkt
Door een hevig noodweer kon het bezoek aan Veemarkt van leden van de
gemeenteraad op 19 juni niet doorgaan. Op woensdag 11 september krijgen 
ze een nieuwe kans kennis te maken met Veemarkt2020 en andere projecten
in de wijk.

Veemarkt2020 is intussen gewoon verder gegaan met 
plannen en projecten om een energie neutrale wijk met
'maximaal woongeluk' te realiseren. Met ambtenaren van de

gemeente heeft half augustus een gesprek plaatsgevonden waaruit bleek dat de gemeente gematigd
positief staat tegenover de plannen, maar onder andere vraagtekens plaats bij de (financiële) haalbaarheid van het plan. 
De verschillende werkgroepen hebben ook niet stil gezeten of gaan direct na de vakantie weer aan de slag. Er worden
bijvoorbeeld overal in de wijk geveltuintjes aangelegd, er zijn initiatieven om groene daken aan te leggen en de werk-
groep deelenergie heeft zich aangesloten bij soortgelijke Utrechtse burgerinitiatieven. Een tegenvaller is dat de gemeente
geen geld beschikbaar stelt om straten in Veemarkt om te vormen tot woonerven of fietsstraten. 
Na de ontvangst van gemeenteraadsleden op 11 september is er op zaterdag 12 oktober voor de hele wijk een ‘running
dinner’: groepjes van 5 tot 9 wijkbewoners gaan met en bij elkaar eten en leren elkaar zo beter kennen. Zie voor de
programma's van beide dagen: http://veemarkt2020.nl/

Het bouwen op de Veemarkt nadert zijn voltooiing. De Deeltuin
(blok B) is klaar, de Hortus (blok C) is al gedeeltelijk bewoond 
en bij blok M zijn de studentenwoningen en de sociale huur-
woningen al een tijd bewoond. Daar loopt alleen nog de bouw
van de meergeneratie woningen & appartementen KAS&CO.

Bij de brandweer is er een nieuwe schutting gekomen en een 
nieuwe voortuin. En wij zagen aan de noordzijde van de Biltse
Rading al tekenen van een fietspad, waarbij er ook nog een brug
komt over de Voorveldselaan voor een betere fietsontsluiting.
Tevens zal de tijdelijke bouwinrit vanaf de Biltse Rading naar de
Veemarkt toe komen te vervallen (op Google Maps staat het 
fietspad al wel en is de inrit weg).

VEEMARKT
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Ingezonden

De Buurtcaravan is een initiatief van Beter Thuis en DOCK. 
Het doel is om ouderen te informeren over vitaal ouder 
worden. Na  Tuindorp en Tuindorp-oost was het nu de beurt
aan Voordorp. Dinsdag 20 augustus waren de caravan en 
tentjes opgeslagen op de hoek van de Chico Mendesstraat. 

Het programma van deze ochtend varieerde van een proeflesje 
bewegen tot een korte lezing of het testen van je vitaliteit.
Verschillende standhouders presenteerden hun product, zoals een
vraagapp waar je heel simpel via de smartphone een dagelijkse 

vraag stelt en van vrijwilligers snel antwoord krijgt. De bedoeling is
dat mensen langer zelfstandig blijven en oplossingen en tips krijgen
aangereikt. www.vraagapp.nl

Spectaculair was een heuse robot, Tessa, met het uiterlijk van een
bloempot. Maar vergis je niet, dat sociale robotje kan voor veel 
ouderen een uitkomst zijn. Ze vervult de rol van een opgewekte huis-
genoot en stelt vragen als: “Heb je de planten al water gegeven?“, 
of “De krant ligt vast al in de bus”. Tessa geeft suggesties en 
herinneringen voor activiteiten en dagelijkse routine. 
www.tinybots.nl

De lezing ging over een slim monitoring systeem voor ouderen 
die geen zin hebben in een alarmsysteem om de hals en die hun 
kinderen of mantelzorgers niet willen belasten.
www.areyouokaytoday.nl

Buurtcaravan gemist?
Herkansing op 
3 en 5 september
(Koekoeksplein en
Merelstraat).

Meer info:
www.buurtcaravan.nl

Buurtcaravan bezoekt Voordorp



VERKEER
Parkeeroverlast Voordorp
Het traject is gestart nu er informatie en metingen zijn over de hoge parkeer-
druk. De peiling bij bewoners uit die buurt (de driehoek in Voordorp net voor
het spoor) is voor de herfstvakantie, zodat invoering per 1 april 2020 nog
mogelijk is. Er is keuze uit de tijdvakken maandag t/m vrijdag van 06.00-11.00
uur of maandag t/m zaterdag 09.00-21.00 uur. De eerste venstertijd zou naar
verwachting voldoende moeten zijn, maar kan later nog met een nieuwe 
stemming worden omgezet in de tweede venstertijd.

Aanpak ‘lastige’ kruising
Er komt een volgende bijeenkomst (op 17 september) voor de mensen die 
eerder deelnamen aan de inventarisatie. Het gaat om het kruispunt van de
Romerostraat met de Sartreweg (bij de brug en het water). Hierin word een
aantal verbeterscenario’s uitgelegd door de gemeente.

Parkeerbeleid Veemarkt
Langs de Sartreweg (aan de oostzijde) wordt op dit moment aan twee kanten
van het asfalt geparkeerd. Totdat de bouw klaar is zal het parkeren in de berm
gedoogd worden. Er waren al wel bekeuringen uitgedeeld, maar die zijn terug-
gedraaid voor zover wij weten).

Aangepaste verkeerslichten
Op het Kardinaal Alfrinkplein is er voor fietsers weer een aanpassing gedaan
aan de verkeerslichten om de Kardinaal De  Jongweg over te steken. Ze gaan
nu weer gelijktijdig op groen op beide weghelften. Veel mensen vonden de
situatie gevaarlijker geworden door te moeten stoppen in het midden. De
beoogde snellere doorstroom van het overige verkeer leek ook niet gehaald 
te worden.

Betaald parkeren voor elektrische auto’s 
Vanaf 1 oktober 2019 kunnen elektrische auto’s niet meer gratis parkeren op
een oplaadplek in een gebied met betaald parkeren. U  betaalt dan het
normale parkeertarief of parkeert er met een geldige parkeervergunning.

IngezondenZeg maar JA (of NEE)
Het was een spannende avond op 4 juli bij de Raadszitting over
het “stickerbeleid”, en het was heel goed dat er vooraf actie
was ondernomen. De gemeenteraad was zich niet bewust van
de kracht en de impact van de buurt- en wijkkranten. Op Twitter
werd er die week al veel sympathie en steun gegeven.
Voor buurt- en wijkkranten wordt een uitzondering gemaakt, mits
ze niet meer dan 15 procent van de inhoud aan reclame hebben
(die van ons bevat 0 procent reclame). We mogen vanaf januari
2020 in alle brievenbussen, behalve in de NEE-NEE.

Het primaire doel van deze nieuwe maatregel (geen sticker geeft
dan standaard aan NEE-NEE) is om vanaf volgend jaar standaard
geen ongeadresseerd drukwerk meer in de bus te krijgen - tenzij je
dat kenbaar maakt met een nieuwe sticker - om minder afval te
krijgen. Op dit moment heeft 48% van de Utrechtse huishoudens
geen sticker, 24% heeft een NEE-JA sticker en 28% een NEE-NEE
sticker. Dus wil je vanaf volgend jaar nog ‘folders’ dan moet je iets
gaan doen als je nog geen sticker hebt. Uit onderzoek van Milieu
Centraal lijken ongeadresseerde reclamefolders goed te zijn voor
34 kg/jaar en de huis-aan-huiskranten goed voor 36 kg/jaar aan
papier. Denk er eens goed over na welke sticker je gaat
inzetten voor je woning!

IngezondenTuinenpark De Pioniers: 
natuur en dementie

Van 16 tot 26  september is ‘De week van de dementie’.
Tuinenpark De Pioniers geeft in deze week speciale aandacht 
voor mensen met dementie. Hoewel iedereen welkom is om te
wandelen langs de kleurrijke tuinen, is dit voor ouderen niet altijd
even gemakkelijk. Regelmatig organiseert De Pioniers daarom een
ontmoeting met de bewoners van de nabijgelegen Voorveldse Hof
om ze mee te nemen voor een wandeling over het park. 
De middag wordt niet alleen ingevuld met natuurbeleving, maar
ook met beweging, zang, verhalen en gezelligheid.  
De Pioniers heeft een verscheidenheid aan volkstuinen, een 
bijzondere Beleeftuin, een verenigingsgebouw, een speeltuin,
heemtuinen en een bijenstal. Het park wil graag een dementie-
vriendelijke plek in de wijk zijn. Zie ook: www.depioniers.nl



Veilige cavia’s, nieuwe
kuikens en een poep-
stofzuiger
U heeft het al eerder in de wijkkrant kunnen lezen: 
in de zomer van het vorig jaar is een bunzing een paar
keer het caviahok binnengedrongen. ’s Ochtends vonden de vrijwilligers de treurige resten. Uiteindelijk zijn alle cavia’s
gedood. Dankzij gulle giften kon de operatie “veilige caviaweide” uitgevoerd worden. U kunt nu het resultaat bekijken.

Rondom de caviaweide is een extra omheining met fijn gaas geplaatst. En aan 
de bovenzijde van het hek ziet u een strook transparant lexaan aan houten 
latjes bevestigd. Zo heeft de bunzing geen houvast meer als hij het hek over wil
klimmen. ’s Ochtends kunnen de cavia’s naar buiten. Rond schemertijd gaan ze
altijd weer naar binnen en sluit het deurtje van het hok zich dankzij een klok. 
Er woont nu weer een nieuwe groep van negen die het er prima naar hun zin
hebben. Sinds kort kunnen zij via een van de rioolbuizen ook onder het hek 
door naar de dierenweide.

Misschien heeft u tijdens een wandeling door het tuinenpark ook de broed-
machine achter het raam van het clubhuis zien staan. Er zijn twaalf kuikens 
uitgekomen, waarvan negen de eerste weken overleefd hebben. Die mogen 
begin september ook vrij op de dierenweide.

Twaalf vrijwilligers uit de buurt verzorgen de kippen, konijnen, cavia’s en de 
andere dieren. Op zaterdagochtend maken zij de hokken schoon en vegen zij 
de ruimte rondom de hokken. Sinds kort loopt er regelmatig een vrijwilliger 
met een grote poepstofzuiger over de weide. Dankzij extra donaties is die in de
zomer aangeschaft. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het gras mooi groen blijft.

Donaties zijn nog steeds van harte welkom op NL66 INGB 0000 132 110 t.n.v. Tuinenpark Ons Buiten Utrecht. 
Wilt u zelf vrijwilliger worden? Stuur een berichtje naar: secretariaat@onsbuitenutrecht.nl.

IngezondenHoogste tijd voor 
Voordorps Verbeelding 
op 17 november
Tot nu toe telt de kunstroute op 17 november in Voordorp al 
16 locaties. Woon je in Voordorp en wil jij ook van de partij zijn met
jouw kunst, creaties, muziek- of theateroptreden, meld je dan snel
aan. Woon je zelf niet in Voordorp, maar ken je daar wel iemand
die zijn huis beschikbaar wil stellen, dan is dat natuurlijk ook een
optie.  Stuur een mail naar voordorpsverbeelding@gmail.com en
ontvang meer info over deelname. Aanmelden kan nog tot 

9 september. Doe je zelf niet mee maar kom je wel graag kijken en
genieten van kunst en cultuur dichtbij huis, dan ben je van harte
welkom op zondag 17 november van 13.00 tot 17.00 uur. De route
met meer info over de deelnemers wordt bekend gemaakt via
Facebook, de website www.voordorpsverbeelding.nl en de poster
die in oktober wordt verspreid.

IngezondenPlein obs Voordorp 
wacht op groen
Op het schoolplein van obs Voordorp is deze zomer hard gewerkt!
De ‘stenen bulten’ zijn kleiner en lager geworden. Aan de gevel
bieden spandoeken op stoere palen kinderen beschutting tegen
felle zon en regen. Maar het belangrijkste volgt in oktober: dan
komen de planten en struiken die het hele plein een groen, gezellig
aanzien zullen geven. 

Overal zijn straattegels verwijderd en ligt nu donkere aarde te
wachten op nieuw leven. Het plein van obs Voordorp is openbaar:
buurtkinderen kunnen er de hele dag spelen.



Excursie 
Hooge 
Kampse Plas

De Hooge Kampse Plas, op enkele minuten afstand van Voordorp
en Veemarkt, vormt samen met Polder Voordorp een 3,5 hectare
groot natuurgebied in beheer bij het Utrechts Landschap. De plas,
een voormalige zandwinput en stortplaats, is de afgelopen jaren
ondieper gemaakt en heeft flauwe oevers gekregen waardoor er
meer leefruimte voor planten en dieren ontstaat. Boswachter
Maarten den Hartigh neemt de bezoekers mee over paden die
gewoonlijk niet toegankelijk zijn voor het publiek. Hij vertelt over het
planten- en dierenleven in en rond de plas en laat zien wat het
(voorlopige) resultaat is van de herinrichting.
De rondleiding start om 10.50 uur bij het informatiebord in
de noordoosthoek (Hooge Kampsepad aan de kant van
Groenekan). Deelname is gratis. Omdat er een beperkt 
aantal deelnemers mee kan, is aanmelden via: 
acveedorp@gmail.com vóór 25 oktober noodzakelijk.

Op zaterdag 2 november organiseert de Activiteiten-
commissie Veemarkt Voordorp voor buurtbewoners een 
unieke rondleiding in het natuurgebied van de Hooge 
Kampse Plas.

Ingezonden

Revolutie in de keuken!
Met de komst van mijn inductiekookplaat ben ik
weer gaan nadenken over “koken”. Niet omdat
het zo ingewikkeld was om over te schakelen van
gas. Juist het gemak sprak me aan. 

Geen vlammen meer: dus veiliger. 
Schoonmaken is een makkie en zo’n vlakke plaat ziet er super strak uit in je keuken. 
Bij het koken gaat er veel minder energie verloren langs de pan, het kookt sneller en
ik probeer korter te koken door het te laten garen in de pan als deze al uit staat.
Op tv vind ik het verrassend dat er zoveel leuke kookprogramma’s zijn die samenvallen met het kookmoment. Je kookt
dan in een half uurtje mee en zet dan de maaltijd op tafel. Kortom een ‘scherm’ in de keuken voor programma’s of
recepten is een mooie aanvulling. Er zijn ook al best goed werkende ‘smart speakers’ die je kunnen ondersteunen bij
het koken of de boodschappen. Want koken blijft een leuk en belangrijk moment van de dag! En dat is soms best lastig
met een groot gezin die elke dag wat anders hebben op andere tijdstippen…

Enorme keuze
Voor kookhaters is er ondertussen een enorme keuze aan thuisbezorgservices. Tegelijkertijd worden de
kant-en-klaar maaltijden in de supermarkt steeds beter. Daarnaast zijn er dan nog eettafels & aanschuifta-
fels in de buurt voor wat extra gezelligheid bij de maaltijd. Je kunt thuis afhalen bij hobbykoks die graag
wat meer koken. Want als je toch aan de slag gaat kost dat relatief weinig extra.

Voor het boodschappenmoment is ook veel vooruitgang geboekt in de vorm van techniek. Ik maakte altijd een bood-
schappenlijstje op papier voor de hele week. Sinds kort doe ik dat digitaal met de APPIE. Ik merkte dat mij dit weer
nieuwe mogelijkheden gaf met zoeken, vergelijken, scannen, afstrepen en eventueel direct bestellen. Ik sta weer met
nieuwe energie in de keuken!

DOOR SANDER EKSTIJN

IngezondenMeer kunstgras en 
weg zijn de wachtlijsten 
bij Hercules!
De nieuwe (voetbal)competities zijn weer begonnen en voor USV
Hercules is het een seizoen om naar uit te kijken. Door de aanleg
van nieuwe kunstgrasvelden op sportpark Voordorp is de capaciteit
stukken groter geworden. Dat betekent dat de Utrechtse omni-
vereniging (voetbal,  futsal/zaalvoetbal, tennis, cricket en 
badminton) bij geen enkele sport meer een wachtlijst heeft.
Om de leden voldoende kwaliteit te kunnen bieden, heeft Hercules
de afgelopen jaren een wachtlijst gehad. Nieuwe leden hebben
evenveel recht op voldoende train- en speeltijd als bestaande
leden, vindt de club. Omdat de veldcapaciteit beperkt was en een

van de oude kunst-
grasvelden ook nog
eens in erbarmelijke
staat verkeerde, 
werden geen nieuwe
leden aangenomen. 
Dat is nu verleden tijd.
Jong en oud, jongens
en meisjes, dames en
heren kunnen zich
weer aansluiten bij de
oudste club van
Utrecht. 
Loop op zaterdag eens
binnen bij Hercules en
vraag naar de mogelijk-
heden, of kijk op
www.usvhercules.nl. 

Sommige velden ook voor Sporting’70…

Activiteiten-
commissie 
VEEMARKT
VOORDORP



Woonvisie: veel meer sociale 
huur in Noordoost

Net voor de zomervakantie heeft de raad een besluit 
genomen over de toekomst van wonen in de stad Utrecht.
In Noordoost gaan we dit jaar al onze 40.000ste inwoner
verwelkomen en de stad zelf groeit nog steeds snel.
We willen allemaal graag wonen, het liefst in een mooie
omgeving, betaalbaar en duurzaam, met winkels en sport in
de buurt. En we moeten ook nog eens langer thuis blijven
wonen. In Noordoost hebben we in verhouding van een
heel hoog percentage koopwoningen (60 procent) en een
heel laag percentage sociale huurwoningen (13 procent). 
In de visie is voor Noordoost bedacht dat sociale huur sterk
moet toenemen, de middenhuur licht moet toenemen en
betaalbare koop gelijk gehouden moet worden. In het
nieuws was dat het wachten op een sociale huurwoning 
nu 9-12 jaar kan duren. De nieuwbouw en renovatie zal 
de komende jaren verhoogd moeten worden en moeten
versnellen. Dit moet gaan leiden tot meer en beter 
gemengde wijken, een grotere doorstroming, een (t)huis
voor iedereen met duurzamere en toekomstbestendige
woningen. Geen eenvoudige opgave! Lees meer op
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/wonen/

IngezondenTestrijder zoeft lekker 
door! 
Je komt terug 
met een grote
smile!
Het jaar is voorbijgevlogen met
de e-Golf op de Veemarkt. Het
beviel zo goed dat hij nog een
jaar langer blijft. Er is weer dik
15.000 km mee gereden en
ook het verhuren is prima
gelukt met een aantal ‘oude’
klanten, maar ook weer 
nieuwe en nieuwsgierige 
rijders. De mensen die hem

puur voor mobiliteit gebruiken - zelf geen auto hebben - rijden
gemiddeld bij elke rit zo’n 100 km met uitschieter naar 450 km in
2 dagen. Zonder uitzondering kwam iedereen terug met een smile!
Niemand heeft ongewenst stil gestaan onderweg, hoewel een 
aantal rijders met ‘schildpad-mode’ de laadpaal hebben gehaald.
Het opladen zelf heeft nergens voor problemen gezorgd met wat
hulp van de fijne verhuurder. Die je zelfs even belt als je mogelijk
de terugreis niet gaat halen en ook even advies geeft welke laad-
paal of snellaadstation te bezoeken. Dat zit allemaal bij de huurprijs
in. De huurprijs bestaat trouwens uit een vaste km-prijs en een
vergoeding per uur dat je de auto mee hebt. En als je echt alle
kosten van je eigen auto zou meenemen dan is het in de buurt
huren van een auto nog helemaal zo gek nog niet. De auto staat
ook ‘groen’ geparkeerd bij het Kashuis in de Veemarkt, onzichtbaar
in de verdiepte parkeergarage met een tuin als dak. Ga er een keer
mee rijden en *** SMILE ***. e-Golf eens huren
https://bit.ly/2zUwvYg (met veel positieve reviews).

IngezondenWandelen in en rond 
Voordorp

Elke dinsdagochtend verzamelen we voor het leegstaande café aan
de Romerostraat. Rond 10.15 uur lopen we ongeveer vijf kilometer
en doen daar ruim een uur over. Onderweg pauzeren we meestal
even  voor een kopje koffie. Het is heerlijk om in beweging te zijn,
maar het is net zo belangrijk om met elkaar in contact te komen. Er
is een vaste kern van vijf wandelaars, iedereen is welkom om aan
te sluiten. Zin om eens mee te lopen? We ontmoeten u graag op
dinsdagochtend om 10.15 uur op de verzamelplek.
Meer informatie lshmvanvliet@ziggo.nl

IngezondenPetra bakt 
al 15 jaar taarten

Al ruim 15 jaar maakt ‘De tafel van 18’ taarten: appeltaarten, 
carrotcakes, cheesecakes en chocoladetaarten, maar ook 
verjaardagstaarten, geboortetaarten en andere feesttaarten. 
Voor de liefhebber van hartig bakt Petra Achttien diverse quiches.
Ooit begonnen met een winkel in Utrecht Oost op de Burgemeester
Reigerstraat en sinds 5 jaar wordt alles gebakken op de
Voordorpsedijk 2  (pal aan het spoor) waar ook de taarten kunnen
worden afgehaald. Op de website www.detafelvan18.nl is meer
informatie te vinden.



IngezondenVijf inspiratie 
workshops voor 55 plussers
Power Utrecht (www.powerutrecht.nl) organiseert dit najaar een
serie van vijf inspiratie workshops voor 55 plussers die zich willen
(her)oriënteren op hun leven. De deelnemers gaan met elkaar in
gesprek over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment 
hun interesses en behoeften liggen. De bijeenkomsten bestrijken
vijf levensdomeinen: lichaam & geest, sociale contacten, materiele
situatie, arbeid & activiteiten, waarden & inspiratie.
Op vrijdagochtend 6 september is een introductiebijeenkomst van
10:00 uur tot 13.00 uur (Bemuurde Weerd 3 Oostzijde, Utrecht).
De workshops zijn op de vrijdagochtenden 4 en 18 oktober, 1, 15
en 29 november van 10-13 uur.

Aanmelden voor de introductie-
bijeenkomst en/of workshops kan 
door een email te sturen naar
info@powerutrecht.nl

IngezondenEen nieuwe 
bloemenstrook in
De Voortuin
In buurt(moes)tuin De Voortuin willen
we de (wilde) bijen, en natuurlijk ook
vlinders en andere insecten, graag een
handje helpen. Daarom hebben we,
met hulp van het Initiatievenfonds van

de gemeente, een border aangelegd met nectarrijke planten die
verspreid over het seizoen bloeien. Want voor bijen kan het
bloeiseizoen niet lang genoeg zijn; van de allereerste krokussen
in het vroege voorjaar tot de bloei van herfstbloeiers zoals bij-
voorbeeld de herfstaster in het najaar.

Om de (wilde) bijen naar De Voortuin te lokken ben je er niet alleen
met een fraaie bloemborder. Ook nestgelegenheid is een vereiste.
En daarom heeft één van onze vrijwilligers mooie nestkasten
gemaakt en met succes, want er hebben zich al wat bijen 
genesteld. Een voornemen is om ook nog bijenhotels te maken in
de vorm van boomstronken met gaten.

De planten zijn vorig jaar aangeplant en nu, in het tweede jaar, is
het een weelderig bloemrijke strook. Met veel bijen-, insecten- en
vlinderbezoek. Natuurlijk blijft er nog wat te wensen over Zo willen
we ook nog graag bollen in de strook. Dus het wordt in de toe-
komst nóg bloemrijker! De bloemenstrook is een feest voor het
oog, kom gerust een keer kijken. 

Wil je advies om zelf aan de slag te gaan met bijenplanten
in jouw tuin? Kom dan naar een meewerkdag (elke tweede 
zondag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur) en we vertellen er
graag meer over.  www.devoortuininvoordorp.nl

IngezondenTentoonstelling 
- De stad als jachtterrein

De Voordorpse kunstenaar 
Els Vegter exposeert van 3 t/m 
8 september haar schilderijen in
hartje binnenstad. De tentoonstelling
laat werken zien waarbij flink gejut
is in stad en ommeland. De ‘Stad
als jachtterrein’ toont bijzondere
werken met originele vondsten. 
De stad blijkt een rijke inspiratiebron

voor de kunstenaar. In de catalogus staat bij elke vondst het jaartal,
de locatie en het achterliggende verhaal vermeld. U bent van harte
welkom!

Zin om te schilderen?
Vrijdag 13 september Workshop Acryl gieten.
Vrijdag 4 oktober Starten de wekelijkse schilderlessen.
Vrijdag 24 t/m 26 oktober Schilder3Daagse.
Locatie: Atelier Els Vegter, Concordiastraat 68 Utrecht.
Aanmelden via website www.elsvegter.nl of mail info@elsvegter.nl.

Vrijwilligers
gezocht voor
de boeren-
natuur
De Agrarische Natuur-
vereniging Noorderpark is
actief in het boerenland ten noorden van Utrecht. Het gaat om het
werken aan natuurwaarden en landschap, bijvoorbeeld bloemrijke
akkerranden en natuurlijke slootkanten,  bosjes, poelen en knot-
bomen. De vereniging draait helemaal op vrijwilligers met hart voor
de natuur in bestuur en werkgroepen.  Wie mee wil helpen is van
harte welkom: bij de organisatie van open dagen en wandelingen,
door te helpen met zagen en maaien of in de communicatie. 
Voor meer informatie: kijk op onze website: www.anvnoorderpark.nl, 
mail met het secretariaat info@anvnoorderpark.nl of bel met
Marcel Pisa 06 33744953

Bij het tennispark van ULTC Iduna in de Voorveldse Polder
komt voor de periode november t/m maart een opblaasbare
tennishal. Na een lang overleg van de club met de (park)-
omgeving, aanpassingen in de plannen en de uiteindelijke
vergunning gaat het dit jaar echt van start. Zo kan er door
de leden ook in deze periode met zekerheid gespeeld en
getraind worden. (bron: website ULTC Iduna)

Opblaashal voor 
wintertennis



IngezondenVolksdansgroep 
zoekt werelddansers
Volksdansgroep Tuindorp heeft plek voor nieuwe leden. Wij dansen
onder leiding van een professionele dansdocent. Vier je in 2020
ons 50-jarig jubileum mee? Vanaf 4 september 2019 twee gratis
proeflessen. Breng dansschoenen mee. Dansen op woensdagavond
bij basisschool Voordorp (voor 
beginners en gevorderden).  
www.volksdansgroep-tuindorp.nl

IngezondenKom eens ‘proeven’ 
in de
kerk
Pal naast winkel-
centrum De Gaard
staat de Jeruzalem-
kerk, gebouwd in
1966. Dit gebouw 

is eigendom van de Nederlands Gereformeerde Kerk
Utrecht. De gemeente komt er iedere zondagochtend
vanaf 10.00 uur samen. Om elkaar te ontmoeten, om
te zingen en God te prijzen. Na de ‘dienst’ gaan we
koffie drinken en bijpraten. 
Op 29 september 2019 vindt de jaarlijkse ‘Kerk-
proeverij’ plaats. Een landelijke actie waarbij 
mensen uitgenodigd worden om een plaatselijke 
kerkdienst mee te maken en te ‘proeven’ van wat er
allemaal gebeurt. Ook wij doen de deuren wijd open 
op 29 september. Inloop met koffie vanaf 9.30 uur,
start om 10.00 uur.

IngezondenSwipen voor 
vrijwilligerswerk
Dat je je online suf kunt swipen op zoek naar de
liefde, wist u waarschijnlijk al. Maar wist u ook

dat er een app bestaat waar je kunt swipen voor vrijwilligerswerk?
Maak kennis met onze app Vinder en vind uw droomklus! 
Ga eens kijken wat er op basis van uw postcode en hoeveelheid
beschikbare tijd aangeboden wordt. Voor uzelf en voor een ander!
https://www.vcutrecht.nl/

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, Els Vegter, 
Petra Achtien, Ton Kramer, Puck ’t Hart, Christian Engelen 
Annemieke Roestenberg, Hanneke van Dijk, Leo Lentz, 
José van Gurp, Leontine van Vliet, Gerry van der Lit, 
Arnold Wagemakers, Marijke van Zoelen, Richard Tukker,
Fons Visser, Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Volgend nummer: 
Sluitingsdatum kopij: 24 november 2019
(verschijndatum  internet 1 december 2019)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Deze internet versie van ‘Vooruit! Buurtkrant 
Voordorp & Veemarkt’ bestaat uit 10 pagina’s. 

De gedrukte versie heeft 8 pagina’s.

Agendac
8 september: Meewerkdag - Voortuin 
(11-13u). Ook op 13 oktober & 10 november
11 september: Gemeenteraad in de wijk 
– Veemarkt
16–26 september: Week van de dementie 
– ATV Pioniers
19 september: Lezing luchtkwalteit 
– Ons Buiten
21 september: World Cleanup Day
28 september: Burendag
29 september: Kerkproeverij 
- Jeruzalemkerk
12 oktober: Running dinner – Veemarkt
2 november: Excursie – Hooge Kampse plas
2 november : Buurtdiner – BC De Leeuw
2+9 november: Duurzame Huizenroute 
– Utrecht
17 november: Voordorps Verbeelding

IngezondenExpositie Tara van Utrecht 
& Esther Blaauw
De geplande 
wandeling 19 juni
van de gemeente-
raad door Utrecht
Noordoost viel in
het water. 
Op 11 september 
is de herkansing
gepland (inloop
vanaf 19u).

De wandeling start in ons Tuinenpark, gaat door de nieuwe woonbuurt Vee-
markt en eindigt bij Voetbalvereniging Sporting ‘70. Vanwege de komst van de
raad is een deel van onze expositie-ruimte speciaal ingericht met een knipoog
naar de Utrechtse binnenstad. Zo staat er manshoge Domtoren, zijn er sfeer-
volle schilderijen van het interieur van de Domkerk en er is poëzie geïnspireerd
op de lantaarnconsoles van de Utrechtse grachten. 
De expositie loopt t/m zaterdag 21 september 2019 bij Tuinenpark De Pioniers
(vrijdags van 14-16 uur en zaterdags van 10-14 uur).


