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Van de redactie

Duurzaamheid moet in Voordorp en Veemarkt zo langzamerhand wel met hoofdletters geschreven worden. Het aantal
evenementen en initiatieven neemt met de maand toe. In deze editie van uw buurtkrant onder meer artikelen over
woningen zonder gas, Veemarkt als volledig CO2-neutrale wijk en elektrisch autorijden. Verder natuurlijk weer aandacht
voor winkelcentrum De Gaard, dat in de zomer een restaurant met een groot terras zal hebben. Dat Kerst eraan zit te
komen kan ook niemand ontgaan dankzij de huurkerstbomen in het Griftpark, kerstzang in de Tuindorpkerk en Blauwkapel en niet te vergeten de kerstverlichting in Ons Buiten. En dan nog goed nieuws uit eigen huis: onze jaarlijkse
bijdrage uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht is goedgekeurd. Dat betekent dat u ook in 2019 Vooruit!
Buurtkrant Voordorp & Veemarkt gratis kunt lezen. Bovendien: via https://www.facebook.com/voordorpvooruit
blijft u actueel op de hoogte van gebeurtenissen in Voordorp en Veemarkt.
Prettige feestdagen & veel leesplezier! Sander Ekstijn en Koert Bouwman

Thuiskijken bij de gaslozen
Open dagen over energietransitie in de
praktijk trekken veel belangstellenden

Tijdens het open-huis was
er soep voor iedere bezoeker
door (Slim)SamenSoepen.

Eigenaren van woningen zonder gas houden de laatste
tijd open huis. Het zijn er nog maar heel erg weinig,
maar zowel in Voordorp als Tuindorp gingen de
deuren open voor mensen die willen weten hoe gasloos precies gaat. En er was veel belangstelling voor.
Op 17 november kreeg bewoner Sander van een
appartement aan de Aartsbisschop Romerostraat meer dan
70 mensen over de vloer. Hij is sinds begin augustus zonder
gas. Personeel van ThuisBaas, het bedrijf dat bij Sander de
transitie van gas naar volledig elektrisch begeleidde, gaf de
belangstellenden informatie.
Zoals bekend gaat de gaswinning in Groningen drastisch
omlaag en streeft de overheid ernaar om uiterlijk 2050
iedereen in Nederland van het gas af te hebben.
Afgelopen juli hebben bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheden concrete afspraken gemaakt
over de maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot te
verminderen. Dat is het Klimaatakkoord. De doelstelling van het akkoord is om tussen nu en 2030 de
uitstoot van CO2 met 49 procent te verminderen.
In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn.
De (verplichte) maatregelen die daarvoor moeten
zorgen, zullen worden vastgelegd in de Klimaatwet.
Sander van de Aartsbisschop Romerostraat is een van de
voorlopers in dit traject. Voor 9000 euro liet hij zijn gasfornuis, CV-ketel en alle radiatoren weghalen en vervangen
door elektrische apparaten. De aangebrachte infrarood
panelen voelden tijdens de open dag aangenaam warm aan,
de doorstroomverwarmer was voor de meeste kijkers de
grootste verrassing - zo klein en toch voldoende warm water
- en op de inductiekookplaat was lekkere soep gemaakt die
vervolgens goed warm bleef. Volgens Sander helpt het echt
om met eigen ogen de werking te zien. Waar zit het allemaal
en hoe is het weggewerkt? Zie je veel kabels? Is het warm
genoeg? Iedereen verliet enthousiast het appartement.

Hier met Marjan Minnesma (Urgenda) – Sander –
Lot van Hooijdonk (wethouder energie).
Ingezonden

Nieuwe asfaltlaag
Romerostraat komt nog even niet
Het asfalteren van de Aartsbisschop Romerostraat is voorlopig afgeblazen en zal ergens volgend jaar gebeuren.
De wegwerkers zouden de klus in drie avonden en nachten
(van maandagavond/nacht 26 november tot en met woensdagavond/nacht 28 november) klaren. Maar de kou en de weersvoorspellingen gooiden roet in het eten. De nieuwe asfaltlaag
op de belangrijkste weg in Voordorp zal voorlopig niet worden aangelegd. De gemeente
belooft tijdig te melden wanneer de werkzaamheden nu worden uitgevoerd.

VAN DE WERKGROEP A27

Uitspraak Europees Hof haalt
Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 onderuit
Begin november heeft het Europees Hof in Luxemburg zich uitgesproken over de Nederlandse stikstofwetgeving, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het Hof stelt strenge eisen aan de inhoud van
de PAS en de huidige PAS voldoet daar niet aan. Het is aan de Raad van State om aan de hand van deze
uitspraak een finaal oordeel over plannen
en projecten te geven.
De uitspraak van het Hof is van belang voor het beroep van de
Kerngroep tegen het in 2016 genomen Tracébesluit voor de Ring
Utrecht. Dat is erkend door de Raad van State, die vorig jaar besloot
de behandeling van dit beroep te verdagen in afwachting van deze
uitspraak.
Het kan niet anders dan dat deze uitspraak gevolgen heeft voor de
onderbouwing van het Tracébesluit. Het Rijk heeft zelf berekend dat
verbreding van de Ring tot 2x7 rijstroken tot een forse toename van
verkeer leidt, met grote gevolgen in de voor stikstof gevoelige
Natura 2000 gebieden. De uitspraak dwingt tot onderzoek naar reële
alternatieven met minder schade voor de natuur.

Tuindorp
Zondagmiddag 28 oktober
woonden 90 geïnteresseerden
de bijeenkomst ‘Tuindorp van
(aard)gas los’ bij. Bewoner en
initiatiefnemer Jan Dirk Buining wilde iets doen aan het gegeven
dat in Tuindorp nog niemand met het onderwerp energietransitie
bezig was. Via onder meer zijn contacten bij Energie-U, een
Utrechtse energiecoöperatie, had hij sprekers gevraagd een
presentatie te geven over energietransitie en specifiek over het
onderwerp 'Van gas los'. Naast Energie-U kwamen ook de
gemeente Utrecht, een energie-adviseur en twee energie-actieve
bewoners met interessante en praktische informatie over de stand
van zaken om Tuindorp uiterlijk in 2050 van aardgas af te krijgen.
Daarnaast werden de bewoners gemotiveerd om de (eerste)
stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen woning.

Een belangrijke constatering was dat er vanuit de gemeente
Utrecht nog geen planning is voor het daadwerkelijk aardgasvrij
maken van de Utrechtse wijken. Wél is er een team actief waarin
de gemeente, Eneco, Energie-U, Stedin én de woningcorporaties
actief zijn. In Overvecht-Noord, één van de 27 proefwijken in
Nederland, worden de ervaringen met het gasloos maken van
woningen verzameld en gebruikt voor de aanpak voor de
Utrechtse wijken. Na de presentaties was er een brainstorm over
de mogelijkheden om een Buurtwarmteplan te ontwikkelen
voor Tuindorp. Een aantal buurtgenoten gaf aan dit te willen
trekken.

Lezing over geschiedenis Ingezonden
en architectuur Voordorp en
Veemarkt
Ons Buiten start in 2019 met een serie bijzondere wijkbijeenkomsten. Tijdens de eerste, op donderdag 24 januari,
houdt Bettina van Santen een lezing over de geschiedenis
van het gebied waar nu de wijken Voordorp en Veemarkt
liggen. Zij vertelt ondermeer over de ideeën waarmee in de
jaren ’90 de wijk Voordorp is gebouwd en op welke manier
die verschilden van het concept waarmee de Veemarkt
ontwikkeld werd.

Voordorp en Veemarkt 1991 | Foto GAU | Het Utrechts Archief

Wat voor gebied was dit vroeger, waarom zijn er drie volkstuincomplexen geconcentreerd, wie waren de architecten van
onze wijken? Wat is er bijzonder aan de architectuur in dit
deel van de stad?
Bettina van Santen is architectuurhistoricus van de gemeente
Utrecht. Ze is de auteur van vele publicaties over Utrechtse
(architectuur)geschiedenis en een veel gevraagd spreekster
over dat onderwerp.
De lezing begint om 20.00 uur in het clubgebouw van Tuinenpark Ons Buiten. Het clubgebouw is open vanaf 19.30 uur.
Entree 5 euro, koffie en thee inbegrepen.
Graag uw komst en aantal personen van tevoren aanmelden
via leorene.lentz@gmail.com

NIEUWS VAN

VEEMARKT

‘Een Veemarkt met maximaal woongeluk’
Michiel Zweers, de eerste bewoner van Veemarkt, is een project gestart
waarin bewoners samen 'de meest groene, duurzame, sociale, veilige,
slimme, circulaire en energie- en CO2-neutrale wijk van Nederland' maken.
Hoe denkt hij die niet geringe ambitie waar te maken?

Half oktober vonden alle
bewoners van Veemarkt een brief in de bus waarin Zweers
Veemarkt2020 presenteert, een plan waarin hij als duurzaamheidsdeskundige samen met de buurt en andere
professionals 'creatieve en praktische ideeën wil realiseren'
die van Veemarkt de 'wijk van de toekomst met maximaal
woongeluk' maken.
Hij riep de bewoners op een petitie te tekenen; 73 mensen
deden dat. Twee weken later verspreidde hij een enquête
waarin Veemarktbewoners konden aangeven wat ze
belangrijk vinden in de wijk, wat er beter zou moeten en
of ze zelf een actieve bijdrage willen leveren.
Ruim 200 bewoners vulden de vragenlijst in en van hen
steunt ruim 80 procent het initiatief.
De Veemarktbewoners die de enquête invulden willen
- maar daarin zijn ze niet uniek - graag een groenere wijk
met schone lucht, met fraaiere straatverlichting en meubilair, met ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud en
met zo min mogelijk verkeers- en parkeeroverlast. De helft
van hen wil zich daarvoor als vrijwilliger wel een paar
dagen per jaar inzetten en zeker 20 procent een paar uur
per week tegen een geringe vergoeding

Themagroepen
Ruim 30 bewoners gaven zich op om direct mee te gaan
doen aan zes themagroepen die ideeën ontwikkelen voor
bijvoorbeeld circulaire economie, sociale voorzieningen,
'groen en blauw' (vergroening inclusief de waterlopen) en
inrichting van de straten. Twee andere groepen gaan zich
bezighouden met onderzoek, organisatie en communicatie.
Alle ideeën worden gebundeld en de bewoners kunnen
vervolgens tijdens een feestelijke manifestatie eind januari
daarover stemmen.

Ambities
Volgens Zweers past Veemarkt2020 uitstekend bij de
gemeentelijke ambities om van Utrecht een stad met een
duurzame energievoorziening en economie te maken en
met buurten waar burgers zelf het initiatief nemen om hun
leefomgeving te verbeteren. Hij streeft ernaar dat de
gemeente Veemarkt de ruimte wil geven om een Living
Lab te creëren: een gecontroleerd experiment waarin de
focus van alle betrokkenen als gelijkwaardige deelnemers
op één doel gericht is en dat niet gehinderd wordt door
allerlei (wettelijke) regels en voorschriften. ,,Omdat
Veemarkt als het om duurzaamheid gaat al ver is en omdat
er heel veel kennis en kunde in de wijk aanwezig is, hoeft
de sprong helemaal niet zo groot te zijn en kan
Veemarkt2020 een model voor andere wijken opleveren,’’
aldus Zweers. Om het benodigde geld bijeen te brengen
start hij een crowdfunding waarbij ook overheden, fondsen, bedrijven en organisaties zich aan kunnen sluiten.
Voor meer informatie zie www.veemarkt2020.nl of neem
contact op met veemarkt2020@gmail.com

Koning verrast Veemarkt
Bewoners van de Veemarkt keken op 17 oktober verbaasd
op toen ze onverwacht oog in oog stonden met koning
Willem-Alexander. Die bracht samen met minister
Ollongren (Binnenlandse Zaken) en de Utrechtse wethouders Klaas Verschuure (ruimtelijke ordening) en Lot
van Hooijdonk (energie) een onaangekondigd werkbezoek
aan Veemarkt en Overvecht. Thema's waren de krapte op
de woningmarkt, energietransitie en duurzaamheid.
In het grand café van de Voorveldse Hof spraken de koning en
de minister met vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Die wisten uiteraard van hun
komst, maar mochten het niet rondbazuinen. Spontane gesprekken
vonden er plaats op straat met verraste buurtbewoners en bouwvakkers. Het ging onder andere over de krapte op de woningmarkt,
bewonersparticipatie en het personeelstekort in de bouw waardoor
een aantal bouwprojecten in Veemarkt vertraging oploopt.
Tussendoor nam de koning de tijd handjes te schudden en met
bewoners en hun kinderen op de foto te gaan. Vervolgens ging het naar Overvecht waar een kijkje werd genomen in
een voorbeeldwoning die energieneutraal is gemaakt en in een flat die door middel van zonnepanelen, warmtepompen
en een windturbine zelf energie opwekt.

NIEUWS VAN

DE GAARD

Bouwen op volle snelheid

Oud-leden van de klankbordgroep De Gaard kregen eind november de gelegenheid om de bouwplaats van
het vernieuwde winkelcentrum te bezoeken. Even een kijkje in de nieuwe AH, alvast lopen over de hellingbaan en het parkeerdek en even een blik werpen in de nieuwe appartementen.
Vervolgens werden ze bijgepraat over FASE 2, waarbij de werkzaamheden zich verplaatsen
naar het zuidelijke stuk van het winkelcentrum. Dat zal rond de jaarwisseling zijn, maar het
hangt ook een beetje af van de winter.
Diverse winkels zullen van plek gaan wisselen om hun eigen handel te kunnen blijven
drijven, maar ook om de bouw door te kunnen laten gaan (denk aan kapper, fietsenmaker,
bloemenkiosk). Hoe leuk is het dat het historische metselwerk van De Prinsenhof terugkomt
in de nieuwe bloemenkiosk. Bijzonder fraai gedaan!
Helaas was het ook nodig om een aantal bomen te verwijderen die niet verplaatst konden worden. Ze komen in een
andere vorm weer terug, want een belofte van het project is en blijft dat de hoeveelheid groen gelijk zal blijven.
De kunstenaar van de ‘poëtische ontmoeting’ kan bijna aan de slag voor de fraaie banken voor het plein. Ook de
duurzaamheid kwam nog even aan bod met een plan voor zonnepanelen op de hoogbouw en
het gasloos maken van alle appartementen en sommige winkels. Kortom, het gaat voorspoedig
en we worden uitstekend op de hoogte gehouden van de vorderingen middels een wekelijkse
nieuwsbrief vanuit de ontwikkelaar. Ook ontvangen? Mail Simone via storm@fimek.nl

De Voortuin is informeel, gezellig en enthousiast
Wat maakt buurtmoestuin De Voortuin zo bijzonder?
De Voortuin in Voordorp is een begrip geworden. Foto’s hiervan
worden vaak gebruikt om de wijk te promoten of om het idee van
buurtparticipatie te illustreren. Volgend jaar beginnen we met het
zevende seizoen van de buurtmoestuin. Dit schijnt al heel bijzonder
te zijn: de meeste buurttuinen houden het niet zo lang vol.

Wij gaan door met hetzelfde enthousiasme als in het begin. Er nemen
12 à 15 mensen deel aan de vaste activiteiten van De Voortuin.
Naast dit kernteam komen andere mensen af en toe helpen of aanmoedigen. Er zijn ook bewoners die iets nuttigs tussendoor doen,
bijvoorbeeld wieden, zonder dat we het weten. Daarnaast, en dat

Ingezonden

vinden wij heel belangrijk, komen veel buurtbewoners kruiden
plukken, aan de picknicktafel zitten lunchen of op een bank uitrusten.
De Voortuin heeft de ooit weinig bezochte plek in een levendig
ontmoetingspunt veranderd.

Informeel
Wat is dan de sleutel van ons succes?
Vanaf het begin is onze organisatie relatief informeel en horizontaal
geweest. Iedereen vult zijn deelname zelf in, qua tijdsinvestering en
taken. We boffen dat we verschillende expertises in huis hebben over
moestuinieren, tuinontwerp, communicatie, etc. Maar iedereen denkt
mee; er wordt veel aan de picknicktafel overlegd. Steeds komen deelnemers met ideeën en krijgen ze de ruimte om die te realiseren. We
leren van elkaar en communiceren veel onderling. Wat ook helpt is
dat de gemeente ons steunt en dat het contact met de medewerkers
van de groenvoorziening uitstekend is. Voorop staat het plezier om er
samen iets moois van te maken, zonder
te veel druk op ons zelf te zetten.
We passen onze verwachtingen aan
naar wat haalbaar is. Deze winter gaan
we tijdens een paar gezellige bijeenkomsten brainstormen over wat we
volgend jaar kunnen doen. Er komen
vast leuke ideeën naar voren.
Graag tot ziens in het voorjaar in de tuin,
Het team van buurtmoestuin De Voortuin.
www.devoortuininvoordorp.nl

Fietsenwinkel trekt nu al in nieuwe pand De Gaard
Het gaat hard met de (ver)bouw van winkelcentrum
De Gaard. Over anderhalve week, kort na Sinterklaas,
opent de eerste nieuwe winkel al z’n deuren. Niels
Borgmann is er met zijn Uniek Tweewielers klaar
voor.
Fietsenmaker en –verkoper Borgmann zit nu ook al in De
Gaard. Een beetje verstopt, helemaal achterin bij kapper
Hizi. Zeer binnenkort verhuist hij 50 meter verderop naar
een gloednieuw pand van 135 m2 aan de Kapteynlaan.
,,Ik heb er zin in,’’ zegt de 38-jarige ondernemer, die al
sinds z’n zestiende in de fietsen zit. ,,Ik ben de eerste die op
z’n nieuwe plek komt. Mijn huidige winkel en werkplaats
wordt gesloopt. De projectontwikkelaar heeft me gevraagd plaats te maken. Nou, en dat doe ik dan. Oorspronkelijk zou
ik al in oktober verhuizen, maar het is dus een paar maanden later geworden. Ik vind het leuk en spannend.’’

Anderhalf jaar
De fietsenman doet z’n werk sinds anderhalf jaar in De Gaard. Hij had een zaak aan de Amsterdamsestraatweg en kon
een pand huren in het nieuwe deel van De Gaard. Toen de vastgoedontwikkelaar hem vroeg om wat eerder naar
De Gaard te komen en een tijdelijke winkel/werkplaats ter beschikking stelde, aarzelde Borgmann geen moment
,,Zo heb ik alvast een beetje een klantenbestand kunnen opbouwen. Het is hier totaal anders dan aan de Amsterdamsestraatweg. Daar waren studenten vooral mijn klanten. Die zie je hier niet. Hier zijn het vooral gezinnen, gewone families.
Ik vind het net een dorp. Heel prettig.’’
In zijn nieuwe winkel aan de buitenkant van De Gaard gaat Niels Borgmann vanaf half december, naast tweewielers
repareren, (elektrische) fietsen van vier merken verkopen: Sparta, Quick, Velo de Ville en de bijzondere racefietsen van
Haibike.

Restaurant Buurten - met groot terras - in De Gaard
Winkelcentrum De Gaard krijgt rond de zomer een
grote horecagelegenheid: Buurten in De Gaard.
Het wordt de vierde Utrechtse vestiging van de
goedlopende horecaformule Buurten.
Buurten in De Gaard (370 m2) krijgt een groot terras (met
150 stoelen) en is open voor ontbijt, koffie, lunch en diner.
Van gehaktbal tot oesters, is het motto. Het wordt de eerste
grote horecagelegenheid in Voordorp, Veemarkt, Tuindorp
en Tuindorp-Oost. De eigenaren van Buurten zijn door de
projectontwikkelaar gevraagd een vestiging in De Gaard te
openen. Ze zijn van plan op de menukaart rekening te
houden met de vele senioren die in Tuindorp-Oost wonen.
Zo zullen er bijvoorbeeld ‘ouderwetse gerechten’ op de kaart komen. Verder komt er een aparte zaal voor feestjes en
borrels. Buurten in De Gaard moet volgens de initiatiefnemers een gezellig en laagdrempelig wijkrestaurant worden
De eerste Buurten staat aan de Burgemeester Reigerstraat, opende in 2009 en won al in 2010 de prijs voor het beste
terras van Utrecht. Daarna kwam er een vestiging in de voormalige Cereolfabriek in Oog in Al. De derde opent in het
voorjaar in het net opgeleverde Leidsche Rijn Centrum. De rode cirkel op de impressie is de beoogde locatie.

Regenboog
De Utrechtse basisschool
De Regenboog is als enige
Utrechtse school geselecteerd
om het schoolgebouw aan de Wevelaan aardgasvrij te maken
met steun van het Rijk. Er zijn in totaal 11 scholen in
Nederland die de stimuleringsbijdrage van 350.000 euro
ontvangen.
De Regenboog in Tuindorp-Oost is een school uit de
vroege jaren ’60 en is representatief voor naoorlogse schoolgebouwen. Een type schoolgebouw dat veel voorkomt in
Nederland, waardoor ervaringen gebruikt kunnen worden
voor andere scholen.

De bijdrage wordt ook gebruikt om de ervaring en opgedane
kennis te delen binnen en buiten Utrecht.

Noorderpark
zoekt vrijwilligers

Ingezonden

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark
zet zich in voor behoud van een gevarieerd
landschap in het Noorderpark (benoorden
Utrecht), waar natuurwaarden en een rendabel boerenbedrijf in
samengaan. De vrijwilligers van de vereniging zijn actief in het
bestuur, verrichten veldwerk en nemen deel aan een aantal
werkgroepen. De werkgroep Educatie en Plattelandsbeleving
en de werkgroep Communicatie zoeken nieuwe vrijwilligers voor
hun activiteiten. Dat is bijvoorbeeld het organiseren van een
lammetjes dag, stamppotwandeling of zomeravondexcursie
(werkgroep E & P), of het zorgen voor persberichten, een
promotieactie en zichtbaarheid van de vereniging bij
evenementen (werkgroep Communicatie).

Dassentunnels
pal bij de A27 in trek

Ingezonden

Midden oktober is een bewoner van Voordorp samen met
onderzoeker Jaap Mulder op pad geweest langs de A27
tussen Utrecht en Hilversum. Met gevaar voor eigen leven,
zal ik maar zeggen. Gelukkig hadden we een zwaailicht en
oranje hesjes bij ons.
Op genoemd traject liggen al jaren dassentunnels. Met de
inmiddels gerealiseerde verbreding zijn al die tunnels verlengd en
rasters langs de A27 verplaatst en aangepast. Het hoge plastic
op de foto is om boommarters te beletten over het raster heen te

De werkgroepen komen een paar keer per jaar bij elkaar, maken
een jaarplan en dragen ideeën aan bij het bestuur. Veel onderlinge
afstemming gaat digitaal.
Wilt u bijdragen aan meer bekendheid van de agrarische natuur
in uw omgeving? Meld u dan aan als vrijwilliger via:
info@anvnoorderpark.nl
Meer informatie over onze activiteiten is te vinden op onze website
www.anvnoorderpark.nl

Winterse stamppotwandeling in Tienhoven
Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert de Agrarische
Natuurvereniging Noorderpark weer een fikse winterwandeling door de polder met een stevig stamppotbuffet
na afloop in de museumboerderij.
We verzamelen om 15.00 uur bij museumboerderij Vredegoed in
Tienhoven (Heuvellaan 7). De wandeling door boerenland duurt
zo’n 1,5 uur en wordt begeleid door een ervaren gids, die ook laat
zien hoe het gebied er 1000 jaar geleden uitzag. Natuurlijk hopen
we op winterse taferelen met vorst of sneeuw, maar vogels en
weidse uitzichten gaan we sowieso zien. Het wordt een mooie
tocht. Houd wel rekening met het natte land, dus trek laarzen en
warme kleding aan.
In verband met het gezamenlijk stamppot eten, is vooraf
aanmelden noodzakelijk.
Dit kan door een mail naar aanmelden@anvnoorderpark.nl.
Deelname is gratis voor leden van de ANV, niet-leden betalen
10 euro. Lid worden (25 euro per jaar) is ook ter plaatse mogelijk.
Nodig dus vooral ook buren, vrienden en kennissen uit!

klimmen. Dus mocht u een boommarter langs de weg bezig zien
om over dat hek te klimmen... zeg
hem/haar dat zulks absoluut niet de
bedoeling is.
Bovendien zijn er nieuwe tunnels
gerealiseerd. Daarom hebben we reeds
aanwezige camera's bij in- en uitgangen
van bestaande, maar nu verlengde tunnels, verplaatst en bij de in- of uitgangen
van nieuwe tunnels ook nieuwe camera's
geplaatst. We konden vaststellen dat alle
tunnels goed worden gebruikt.

Daarnaast hebben we de onlangs gereed gekomen giga faunapassage Monnikenberg bezocht, en daar vastgesteld dat onder
meer dassen en reeën er reeds gebruik van maken. Zelfs olifanten
zouden er gebruik van kunnen maken, maar dat zal nog wel even
duren. Mogelijk dat edelherten hun te snel af zijn. Nou ja , het is
een toekomstbestendig object, zullen we maar zeggen...
Er lopen in het gebied diverse met zenders voorziene dassen rond.
We hebben er een paar gepeild op hun burcht, soms op pikante
posities, waar ik verder het zwijgen over moet doen.

In de vorige aflevering schreven we over de
slachting onder de cavia’s van Ons Buiten.
Vermoedelijk wist een bunzing op rooftocht
het hok van de cavia’s binnen te dringen.
De beveiliging die de vrijwilligers hadden
aangebracht, bleek niet voldoende te zijn.
Hoe nu verder?
De vrijwilligers hebben een plan gemaakt voor een extra beveiligd caviaverblijf. Het doel: komend voorjaar is er een
nieuwe groep cavia’s waar de bunzing met geen mogelijkheid
meer bij kan. Dat gaat lukken met extra gaaswerk rond het
caviaverblijf en nieuw schrikdraad met een aansluiting op een
tijdklok. Daarom moet er een stroomkabel naar de caviaweide worden doorgetrokken. De totale kosten 500 euro.
Ons Buiten zoekt donateurs voor dit plan. Wilt u na de
winter ook weer genieten van een gezellig clubje cavia’s op
de dierenweide van Ons Buiten? Maak dan 10 Euro over
op rekeningnummer NL 66 INGB 0000 1321 10 van
Tuinenpark Ons Buiten en vermeld daarbij: Veilige Cavia’s.

Snoeien
Elk jaar snoeit een groep vrijwilligers de knotwilgen naast
de Dierenweide van Ons Buiten op het dijkje tussen het
Kögllaan en de Pal Maleterstraat. Dit jaar gaan we dat op
vrijdag 28 december doen. De gemeente heeft een aantal
takkenzagen beschikbaar gesteld om samen de knotwilgen onder handen te nemen. Voor koffie en erwtensoep wordt
gezorgd. Mocht je zin hebben om mee te helpen, meld je aan via dit email-adres: pkleink0@gmmail.com

Schaap overleden
In de eerste weken van november merkten de vrijwilligers van Ons Buiten dat het schaap Eva steeds minder at en dronk.
Het stond een beetje verloren voor zich uit te kijken op de dierenweide en reageerde nauwelijks meer als ‘s ochtends
een vrijwilliger met nieuw hooi op de kruiwagen het hek openmaakte. Op maandag 5 november ging Eva in de stal
liggen en kwam niet meer overeind. Zo lag ze nog een paar dagen naar buiten te kijken, maar ze at niet meer en
dronk slechts heel af en toe. De dierenarts constateerde dat Eva leed aan de zogenaamde zwoegerziekte. Dat is een
virusinfectie waardoor de longen ernstig aangetast worden, zonder kans op herstel.
Een paar dagen later kreeg Eva een verlossend spuitje.

Kindertuintje
We hebben op Ons Buiten 7 vierkante meter bakken vrij! Kinderen in de leeftijd
van 6 tot 13 jaar komen in aanmerking voor zo’n mini-tuin. Alleen of met broer
en/of zus? Dat kan! Kijk wel even of je ouders het zien zitten om je te helpen.
Het kost per bak 10 euro per jaar. We vragen wel of je het tuintje goed wil verzorgen en om een handje te helpen met het onkruid verwijderen van het veld
waarop de bakken staan. In 2017 hebben wij dicht bij de dierenweide deze
bakken geplaatst voor kinderen van de school obs Voordorp en de BSO. Maar de school kwam onlangs met pijn in
het hart bekennen dat ze moest stoppen met de tuinen. We zijn nu begonnen met een nieuwe aanpak.
Ga kijken, overtuig jezelf en je ouders, en neem contact op: Ans Hobbelink, 06 29317145, ahobbelink@yahoo.co.uk.
Dan maken we een afspraak. Op = Op!!

Kerstlicht gaat Ingezonden
aan op Ons Buiten

Elektrisch rijden
nu vanuit Veemarkt

Elk jaar is de grote moerascipres bij het
clubhuis van Ons Buiten een baken van
licht in de wijk. Op de stal in de dierenweide komt een grote kerstster.
Iedereen in de buurt is van harte welkom
om de start van dit lichtjesfeest met ons
te vieren.
Dit jaar steken we de kerstverlichting aan op zaterdag
15 december rond 17.00 uur

Christian en Anne Mare uit Veemarkt nemen
het stokje over van Sander uit Voordorp als
beheerder van een elektrische deelauto in de
wijk. Ze doen mee met het project De
Testrijders van gemeente Utrecht en Natuur
en Milieu. Ze willen weten hoe het is om een elektrische auto te hebben en deze ook te
delen met anderen. Opladen kan gemakkelijk in de straat en is voor het duo gemiddeld
maar 1 keer per week nodig. Na het opladen kunnen ze 160 tot 200 kilometer rijden.
Mocht de reis verder gaan dan zijn er genoeg snelladers om onderweg even op te laden.
Wil je ook testrijden (rijden in deze auto kan t/m juni 2019)?: https://bit.ly/2zUwvYg

Ingezonden

De participatie in Utrecht gaat in
2019 flink op de schop. Mijn
6 jaar bij de Wijkraad Noordoost
waren erg leerzaam en heb ik met
veel plezier gedaan. Echter, met
het geringe vertrouwen van de
DOOR SANDER EKSTIJN
gemeenteraad en het college van b en w, lijkt het
tijd om te stoppen. Met pijn in mijn hart, dat wel.
Andere tijden! Stadspodium Utrecht besteedde er op 21 november ook aandacht aan hoe de
democratie verandert met de veelzeggende titel “Wel meepraten en doen, niet beslissen!”.
Nog geen idee waar dit uiteindelijk toe leidt, maar ik hoop dat het goed komt…
Ik wil ook nog een parallel trekken met mijn werk. Na 10 jaar ben ik ook daar toe aan iets nieuws omdat mijn passie verschoven lijkt te zijn. De afgelopen jaren ben ik gegroeid op het gebied van duurzame energietransitie. In het nieuwe jaar
hoop ik daar een betrekking in te vinden om daar mijn enorme energie weer in kwijt te kunnen. Soms is het nodig om
ergens mee te stoppen om ruimte te maken voor wat nieuws. Maar blijft spannend natuurlijk, want je weet wat je hebt,
maar niet wat je krijgt…
Wat wel hetzelfde zal blijven is mijn inzet voor deze buurtkrant en de eettafel 55+ in buurtcentrum De Leeuw.
Kortom, 2019 gaat voor mij ook een flinke verandering opleveren. Maar wel één die ik met vertrouwen en plezier
tegemoet zie. Ik wens u allemaal veel geluk en gezondheid in het komende jaar.

Kerstactiviteiten
in de Tuindorpkerk

Ingezonden

Ook dit jaar organiseren
de samenwerkende
kerken van Utrecht-Oost
een Kerstevent.
Op zaterdag 15 december
bent u van harte welkom
in en rond de Tuindorpkerk.
In de diverse zalen vinden
activiteiten plaats voor jong en
oud: koorzang, samenzang,
het kerstverhaal, knutselactiviteiten voor de kinderen,
glühwein.
Kortom, een prachtige
gelegenheid om elkaar als wijkbewoners in ontspannen sfeer te
ontmoeten. En uw bezoek kunt u afsluiten met een bezoek aan
naar de kerststal in de Pauluskerk.
Wanneer: zaterdag 15 december, 16.00 uur tot 17.30 uur,
Tuindorpkerk, Professor Suringarlaan 1
Voor meer info zie www.kerstindewijk.nl

Echt groene Kerst?

Ingezonden

Net als de afgelopen jaren is het ook dit jaar mogelijk om een
mooie boom in huis te halen en toch een echt groene Kerst te
vieren. We hoeven geen bomen te kappen om een mooie kerst te
hebben, we kunnen ze simpelweg herplanten. De afgelopen jaren
is het huren van een kerstboom uitgegroeid tot een traditie in het
Griftpark. Bijna 500 huishoudens uit Utrecht halen hier al vele jaren
de groenste kerstboom. Een groene kerstboom moet wel even van
tevoren worden besteld (vanaf 18 november t/m 9 december
– ophalen op 15 december) via onze website:
www.huureenkerstboom.nu

Kamerkoor Lamusa
in kerkje
Blauwkapel

Ingezonden

Kerst is tijd van ingetogen
gezelligheid, kaarslicht en warme
chocolademelk. Laat u zich deze
december in winterse sferen
brengen met een kerstconcert
van het Utrechtse kamerkoor
Lamusa. In het sfeervolle en
intieme kerkje in Blauwkapel
brengt het koor op zaterdagavond
15 december 20.00 uur muziek
ten gehore van ondermeer Palestrina, Rachmaninov en Poulenc,
a capella en met een klein orkestje. De warme klanken worden
vergezeld door warme chocolademelk en glühwein.
Meer informatie op www.lamusa.nl

Ingezonden
Praten over
vuurwerk(overlast)

Wat vind je normaal vuurwerkgebruik?
En hoe houden we de jaarwisseling voor
iedereen leuk? Hierover gaat een aantal
jongeren van het Gerrit Rietveld College in
gesprek met wijkbewoners, hulpdiensten en
de gemeente Utrecht. Eén van de uitgangspunten van het Gerrit Rietveld College is het
onderwijs te verbinden met de buitenwereld.
De wijk kan ook leerschool zijn en werkt
daarom mee aan dit project.
Wil je als ouder of als wijkbewoner hier bij zijn? Dat kan!
Het project wordt op donderdag 13 december van 15.30 tot
17.00 uur georganiseerd op de locatie van het Gerrit Rietveld
College. Voor meer informatie of om je op te geven kun je contact
opnemen met guerchom@teamalert.nl.
Aanmelden is verplicht en kan tot en met maandag 3 december

Buurtcoöperatie Wederzijds 4 jaar later
Buurtcoöperatie Wederzijds bestaat vier jaar. Opgericht door
Christel Terwiel. Christel stelde zich voor te komen tot een
netwerk van wijk- of buurtcontactpersonen die een kring
van mensen om zich heen hebben. Waaruit geput kan
worden als er in de omgeving iemand hulp nodig heeft.

Wederzijds is nu een vereniging met 150 leden. De leden wonen in
Utrecht Noordoost: in Voordorp, Veemarkt, Wittevrouwen, Tuindorp,
Tuindorp-Oost, Vogelenbuurt, Lauwerecht, en Zeeheldenbuurt.
In Voordorp en Veemarkt wonen 20 leden van Wederzijds.
Binnen Wederzijds is er een aantal activiteiten ontstaan. Leden

Voortuin Netwerk
is er voor ondernemers

Ingezonden

Ben je ondernemer in Voordorp/Veemarkt en vind je het leuk
andere ondernemers uit de buurt te ontmoeten en wat te leren?
Voortuin Netwerk organiseert sinds 2013 vijf keer per jaar leuke
en nuttige workshops met daarna een borrel bij Coffeemania in
station Overvecht. Donderdagavond 31 januari is de eerstvolgende
bijeenkomst met de workshop ‘Check je website’.
Voor € 12,50 kun je een keer komen kijken en krijg je drie
consumptiebonnen. Word je daarna lid, dan betaal je € 32,50
voor de rest van het jaar. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en
thee. Locatie: Coffeemania, Tiberdreef 10 (naast de glijbaan in
station Overvecht)

Ingezonden

hebben zich aangesloten in kleinere
clubs om samen dingen te ondernemen. Er is
een groep die samen naar de film gaat, of
thuis samen film kijkt. Er zijn leden die
samen gaan zwemmen. Er zijn meerdere
wandelclubs, één voor maximaal 10 kilometer,
eentje voor plus-10 kilometer. Er is meer dan één leesclub. Samen
tv-kijken gebeurt ook, zoals deze zomer naar de reeks ‘Zomergasten’.
Er is een jeu-de-boules club en een groep die lezingen organiseert.
Dat is niet alles. Wederzijds organiseert, op de laatste donderdag van
de maand, een borrel in restaurant De Helden (hoek Kardinaal de
Jongweg en Jan van Galenstraat). Daar komen zo’n 30 tot
40 leden op af. Na afloop van de borrel kan je, naar wens, een gezamenlijke warme maaltijd in het restaurant gebruiken. Daar niet iedereen zich thuis voelt in een groter gezelschap worden er ook bijeenkomsten op buurtniveau georganiseerd. In Voordorp en Veemarkt is
het aantal leden flink gegroeid de laatste tijd.
De buurtcoördinator organiseert in december een koffiebijeenkomst
voor (nieuwe) leden in de buurt. Nieuwe leden kunnen dan kennis
maken met de andere leden uit de buurt.
Interesse? Informatie over Wederzijds op de website
www.wederzijds.net of mail op info@wederzijds.net

Basisschool De Beiaard helpt
mee aan een duurzamere wijk

Ingezonden

Op vrijdag 21 september stond basisschool De Beiaard in
Tuindorp-Oost in het teken van duurzaamheid. Hiermee
wilde de school de kinderen en hun ouders bewust maken
van hun bijdrage aan de wereld van morgen.
De 85 glimmende nieuwe zonnepanelen op het dak werden op
die dag officieel en feestelijk in gebruik genomen. Hiermee kan de
school bijna geheel in de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien.
Er waren ook medewerkers aanwezig van Energie U en stichting
Technotrend om buurtbewoners te informeren over de verschillende
financieel aantrekkelijke mogelijkheden om zelf of gezamenlijk
zonnepanelen aan te schaffen.
In de ochtend waren de kinderen zelf aan de slag gegaan met het
thema duurzaamheid.

Meer weten: www.voortuinnetwerk.nl

Presentatie Kleur & Kleding

Ingezonden

Op zondag 13 januari is er een presentatie Kleur & Kleding op de
Habib Bourguibastraat. Het begint om 10.30 uur en duurt een uur.
Je krijgt informatie over kleurenanalyse en figuuranalyse en tips
over hoe je met de juiste kleding je mooie punten kunt accentueren
en je mindere kunt verdoezelen. Deelname is kosteloos.
Aanmelden kan tot 10 januari via http://www.babetter.nl

In de middag was de jaarlijkse sponsorloop waarbij dit jaar de
opbrengst van 7667 euro is gegaan naar de Plastic Soup
Foundation.De ambitie van het project is zonnepanelen op de
school én op daken van omwonenden. Hiervoor wordt samengewerkt met Energie-U, actief op het gebied van zonnepanelen en
verduurzaming in de wijk. Daarnaast kijkt De Beiaard naar verdere
verduurzaming van het gebouw. Zo is al overal zuinige LED-verlichting geïnstalleerd. En de kinderen leren over zonne-energie via
het lespakket Solly en bijbehorende zon-etende robot. Deze robot
kan zonnestralen eten met de
zonnepanelen in zijn mond.

Voordorp is een
thrillerschrijver rijker

Ingezonden

Op 25 november werd het eerste exemplaar van het boek
Onderspit uitgereikt aan zanger en tv-maker Henk Westbroek.
Dat gebeurde tijdens de druk bezochte boekpresentatie aan de
Nieuwegracht Auteur Per-Anton Olsson (pseudoniem van Voordorper Ton Bakker, die woont op de Steve Bikostraat): 'Het was
leuk dat Henk dat wilde doen. Mijn boek bevat veel songteksten.
Daarbij zitten ook twee liedjes van Het Goede Doel.' Er werden
ruim honderd boeken verkocht, per boek ging er 1 euro naar de
Voedselbank Utrecht.

Foto: Erik Kottier
Henk Westbroek neemt het eerste exemplaar in
ontvangst van Per-Anton Olsson tijdens de boekpresentatie op de Nieuwegracht

Over Onderspit
Het boek speelt zich deels af in de regio van
Bunnik en Amelisweerd. De getroebleerde
bodemonderzoeker Stendert Sadowksi neemt een time-out in een
Bed & Breakfast. Maar daar wordt zijn rust al snel verstoord.
Een vermissing zorgt ervoor dat Stendert in een maalstroom van
gebeurtenissen en gewelddadigheden belandt.
De literaire thriller te koop in Boekhandel De Gaard, bij de bekende
online boekwinkels en op www.homberjaan.nl

Winter Schilder3Daagse
in Voordorp

Ingezonden

c Agenda

12 december: Kennismakingsochtend
op obs Voordorp
15 december: Ophalen kerstboom
(bestellen tot 9 december)
15 december: Kerstevent Tuindorpkerk
15 december: Kamerkoor Lamusa
(kerkje Blauwkapel)
15 december: Kerstverlichting Ons Buiten
27 december: Borrel buurtcoöperatie
Wederzijds
28 december: Knotwilgen snoeien naast
Ons Buiten
13 januari: Kleur & Kleren (workshop)
14 januari: Kennismakingsochtend
op obs Voordorp
17 december: WinterSchilder3Daagse
Els Vegter
24 januari: Lezing Voordorp & Veemarkt
Ons Buiten
26 januari: ANV Stamppot wandeling
(Tienhoven)
31 januari: Voortuin Netwerk
(ook 28 maart)
31 januari: Borrel buurtcoöperatie
Wederzijds

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Leo Lentz, Jan Dirk Buining,
Jeroen Sturkenboom, Wijbrand Keuning, Babet Beune,
Maurice van Lieshout, Annemieke Roestenberg,
Marijke van Zoelen, Christian Engelen, Sanne Damhuis,
Rien Hamers, Ans Hobbelink, Joep van de Laar, Els Vegter,
Brigitte Venturi, Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Volgend nummer:
Sluitingsdatum kopij: 27 JANUARI 2019
(verschijndatum 3 FEBRUARI 2019)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

Tijdens deze workshop (op 17, 18 en 19 januari) kun je materialen
en texturen ontdekken, experimenteren met verf en werken aan je
eigen projecten. Gun jezelf een creatieve boost tijdens midwinter en
dompel je onder in een verf- en vondstavontuur. Kosten 199 euro.
Ook is er de mogelijkheid om tweewekelijks op vrijdagmorgen
schilderlessen bij Els Vegter te volgen.
Meer info: www.elsvegter.nl
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