
Van de redactie
Tja, en dan is dit uitzonderlijke jaar vol corona al bijna voorbij. Aan alles komt een einde. Sint weg,
kerstboom terug en het laatste 2020-nummer van Vooruit! Buurtkrant van Voordorp en Veemarkt is ook

alweer klaar. Net als de Veemarkt en de verbouwing van winkelcentrum De
Gaard trouwens. Twee grote projecten waar deze buurtkrant het afgelopen jaar veelvuldig over
heeft bericht. Gelukkig zijn er nog genoeg onderwerpen die in 2021 gewoon doorlopen: de
verbreding van de A27/A12, het dierengeluk van Ons Buiten, de buurtcoöperatie Veemarkt
Samen en het succesvolle project De Derde Helft voor oudere wijkbewoners. Om maar even
een paar onderwerpen te noemen.
De onderwerpkeuze en de redactie van de buurtkrant zal vanaf 2021 in andere handen zijn.

Niet meer in die van twee oudere mannen (Sander en Koert), maar in die van drie vrouwen: Akke en Nadine uit
Voordorp en Ingeborg van de Veemarkt. Zij zullen zich in het eerste nummer van 2021 ongetwijfeld aan u voorstellen.
Hele fijne feestdagen en veel leesplezier, ook op www.facebook.com/voordorpvooruit
Sander Ekstijn en Koert Bouwman
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Opnieuw is er een plan om iets te doen
met het voormalige restaurant aan de
Aartsbisschop Romerostraat 330-338.
Dit keer gaat het om de nieuwbouw van twee
gebouwen met 70 nieuwe woningen.
Projectontwikkelaar Rejoko is in gesprek met
de gemeente en die heeft al een intentiedocu-
ment opgesteld. Het pand staat na het vertrek
van de laatste huurder al een jaar of 8 leeg.
Het kinderdagverblijf naast de verpauperde
kroeg is wel open gebleven. Diverse pogingen
om het gebouw nieuw leven in te blazen
(horeca, buurthuis) zijn de afgelopen jaren 
mislukt. Vijf jaar geleden ging er bijvoorbeeld
een petitie door wijk die door 588 Voordorpers
werd ondertekend. Daarin stond: 'Ja, ik wil ook
dat het leegstaande vervallen gebouw, aan de
Aartsbisschop Romerostraat 330/338 in het
centrum van Voordorp, wordt opgeknapt en 

een buurtfunctie krijgt met mogelijkheden voor: exposities, yogalessen, telewerken, vergaderen, kookcursussen, jam sessies, 
een eetcafé, een repair café, ontmoetingen & kaartavonden.’’ Met dit initiatief is destijds niets gebeurd.

Slopen
Het nu huidige plan van Rejoko is om het pand te slopen en daar twee gebouwen met 70 huurappartementen in de sociale,
midden en vrije sector neer te zetten. Het overgrote deel (82 procent) zal vrije sector worden. Op de begane grond van één
van de twee gebouwen (mogelijk acht hoog) moet plek komen voor commerciële invulling, zoals bijvoorbeeld horeca. 
Ook moet er een parkeerkelder komen. Meer informatie in het intentiedocument
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=6ae8e486-ae23-4690-884d-319741644a14

Bezorgservice De Gaard 3 keer per week
De bezorgservice van Winkelcentrum De Gaard is op dinsdag, donderdag en zaterdag ook
weer actief https://shop.winkelcentrumdegaard.nl/. Bestellen voor 16 uur  de dag ervoor.
Een ander mobiel initiatief is de foodtruck van Buurten die recent op de Veemarkt stond!
En daarnaast is bij Buurten in De Gaard ook elke dag take-away met Buurten bij je Thuis.

Plan: 
70 appartementen 

op plek kroeg Voordorp



VAN DE WERKGROEP A27 

Minister zet verbreding
A27/A12 stug door
De stad Utrecht is tegen, de provincie Utrecht is tegen, heel veel bewoners willen het niet, verkeers-
deskundigen raden het af, de Commissie m.e.r. zet vele vraagtekens. Toch zette minister Van Nieuwen-
huizen op 17 november glimlachen haar handtekening onder het besluit de A27/A12 te verbreden.

De VVD-minister belooft meer groen en natuur, maar gaat eerst 64 hectare grond en bomen vernietigen, waaronder 800 eeuwenoude 
onvervangbare bomen van het landgoed Amelisweerd. Het Rijksmonument Amelisweerd, de achtertuin voor veel bewoners van Utrecht, zal een
flink stuk kleiner worden. Veel  bomen, in en langs de wijken Voordorp (Voorveldse polder), Rijnsweerd, Hoograven en Lunetten, gaan gekapt
worden.

Twijfelachtiger
Nut en noodzaak van de verbreding (kosten 1,5 miljard) zijn twijfelachtiger dan
ooit, zeker nu ook het Rijk een blijvend effect van thuiswerken wenselijk vindt en
ook verwacht. Daarnaast is het stikstofprobleem nog lang niet opgelost en neemt
de minister een enorme gok door op de behandeling van de Stikstofwet in de
Tweede en Eerste Kamer vooruit te lopen. Landbouw, verkeer en woningbouw
vechten allemaal om dezelfde stikstofruimte terwijl de Europese wetgeving
bepaalt dat de natuur er eerst flink op vooruit moet gaan.

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) gaat uiteraard in beroep bij de Raad van State
en we denken veel kans te maken. Op 6 december a.s. organiseren actiegroep
Amelisweerd niet geasfalteerd en XR (Extinction Rebellion) met medewerking van
de KRU een fietsdemo. Volg ons op Facebook (snelwegen-utrecht). 
Voor actueel nieuws:  www.stopverbredingringutrecht.nl

Ingezonden

Vanaf januari 2021 heeft buurtkrant
‘Voordorp Vooruit’ een nieuwe redactie.
Deze redactie bestaat uit drie dames
en wij stellen ons graag voor. Wij
bedanken Sander en Koert voor hun
inzet de afgelopen jaren voor de buurt-
krant.

Mijn naam is Akke en ik woon al vanaf 1974 in Utrecht. En sinds 
een jaar in Voordorp. Jarenlang als vrijwilligster voor de Votulastkrant
geschreven, de wijkkrant van Vogelenbuurt/Tuinwijk/Lauwerecht/
Staatslieden. 
Mijn beroep is ook schrijfster/journaliste. Of was, want vanaf 2018
besloot ik een leven met deadlines vaarwel te zeggen. Ik ben nu 
telefoniste/receptioniste. Schrijven voor een wijkkrant maakt dat je
echt betrokken raakt bij je eigen wijk. Het is heel leuk om te doen,
zeker als je een redactieteam kan vormen.  Helaas, wel weer dead-
lines dus. Mijn eerste bijdrage voor Voordorp was dat mijn slagzin
voor een van de mooie bankjes bij het winkelcentrum De Gaard uit
120 inzendingen werd gekozen: Laten we elkaar wat vaker vast-
houden! Nog even, en dan kan dat ook weer! 
Ik wil hierbij mijn goede vriend Sander Ekstijn bedanken die jarenlang
de wijkkrant (hij noemt het buurtkrant) van Voordorp samen met 
1 collega overeind heeft gehouden. Ik ben 64 jaar, dus in de “Derde
Helft”, en moeder van Nienke.

Ik ben Nadine en samen met mijn vriend Victor ben ik in juni komen
wonen in Voordorp. In de zomer werken we beide als camping-
beheerders, iets wat zeker geen vakantie is. 
Ondanks dat we pas enkele maanden wonen in Voordorp, zijn we in
Utrecht niet onbekend. Ik ben zelf geboren in Overvecht en mijn

Nieuwe redactie ‘Voordorp Vooruit’
vriend in Tuindorp, waar we ook samen hebben gewoond. Rasechte
Utrechters, alhoewel ik geen Utregs kan spreken. 
We hebben geen kinderen, maar desondanks is het wel een beesten-
bende bij ons met twee herdershonden, twee konijnen en een cavia
met één oor.
Zelf lees en schrijf ik graag, speel graag spelletjes op de computer of
fysieke zoals bordspellen zelfs schaak, al ben ik daar nog niet zo
goed in.
Ik hoop hier een goede en trotse voortzetting te kunnen doen met
Akke en Ingeborg, met een buurtkrant waar iedereen van kan 
genieten.

Mijn naam is Ingeborg en ik woon met mijn gezin sinds 2015 op de
Veemarkt. Wij waren één van de eerste bewoners, waardoor wij dit
gedeelte van Voordorp echt uit de grond hebben zien komen. Nu de
buurt af is, en we van al het bouwverkeer af zijn, zijn bewoners actief
bezig met een bijdrage te leveren aan de buurt. 
Denk hierbij aan werkgroepen met verschillende thema’s, zoals duur-
zaamheid, groen en parkeren. Betrokken zijn met en in de wijk waar
je woont vind ik belangrijk, daarom wil ik met Akke en Nadine graag
de wijkkrant voortzetten. Een krant van ons allemaal, voor ons alle-
maal.

Foto: Rob Huibers



Veemarkt Samen: 
coöperatie voor deelmobiliteit en energie
Elektrische voertuigen om te delen en een veld vol zonnepanelen om de wijk
van energie te voorzien: de plannen voor een buurtcoöperatie in Veemarkt
worden steeds concreter.

Als uitvloeisel van het project Veemarkt2020 zijn enkele
enthousiaste bewoners al geruime tijd bezig met het opzetten
van een buurtcoöperatie die Veemarkt Samen gaat heten. 
De organisatie krijgt in ieder geval twee onderdelen: een 
coöperatie voor deelmobiliteit en een b.v. voor deelenergie.
Doel van deelmobiliteit is dat wijkbewoners een elektrisch
voertuig kunnen gebruiken zonder dat zelf te bezitten. Dat
kan hen honderden euro's en een hoop kopzorg per jaar 
schelen, terwijl de wijk ervan profiteert door minder parkeer-
druk en een schonere omgeving. Vrijkomende parkeerplaatsen
kunnen bijvoorbeeld ingeruild worden voor meer groen of
ontmoetingsplekken.

Reserveringssysteem
Om ervoor te zorgen dat deelnemers altijd kunnen beschikken over een auto, zijn er voldoende en verschillende 
voertuigen en een snel en efficiënt reserveringssysteem nodig. De gemeente ondersteunt het plan en wil daarvoor extra
laadpalen plaatsen. De coöperatie wil beginnen met 4 of 5 elektrische (lease)auto's, een e-bike, een e-bakfiets en een
elektrische scooter.
In drie Haagse buurten waar sinds vorig jaar buurtcoöperaties voor deelmobiliteit bestaan, zijn de ervaringen erg positief.
Inmiddels doen er ruim 80 huishoudens mee, hebben er 25 hun auto weggedaan en kunnen ze toe met 9 leaseauto’s
(zie https://wijzijndeel.nl/). Mocht er in die Haagse buurten onverhoopt geen auto beschikbaar zijn, dan kunnen deel-
nemers met korting een Greenwheels-auto huren.

Energiecoöperatie 
De energiecoöperatie is een project van langer adem. 
Twee dit jaar verrichte haalbaarheidsonderzoeken hebben
aangetoond dat er geen onoverkomelijke belemmeringen
zijn om door te gaan. Er is een ontwerp gemaakt voor een
'zonneweide' in de directe omgeving die naast energie-
leverancier ook een natuur-, erfgoed- en agrarische functie
kan krijgen. Een ingewikkelde kwestie is de aansluiting van
zo'n veld zonnepanelen op het bestaande elektriciteitsnet 
in Veemarkt.

Over enkele weken ontvangen alle Veemarkt-bewoners een enquête met vragen naar hun auto- en energieverbruik en
hun interesse om deel te nemen aan een non-profit buurtcoöperatie waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de
wijk zelf. Een eerdere enquête wees uit dat daar in ieder geval veel interesse voor bestaat. Begin 2021 - zo is de planning
- organiseren de initiatiefnemers een bijeenkomst om de plannen voor deelmobiliteit toe te lichten.

VEEMARKT
NIEUWS VAN

VEEMARKT

IngezondenBuurtbaan - iedereen 
die wil en kan heeft werk
Langdurig zoeken naar zinvol betaald werk is zenuw-
slopend. Dat wil niemand. 

Toch zitten 20.000 Utrechters hier in vast, waarvan velen al jaren-
lang. Door corona wordt dat erger en nog urgenter. De gemeente
probeert regelmatig met halve maatregelen iets te doen. Dat werkt
niet. Vandaar ons burgerinitiatief voor Buurtbanen, een betaalde
baan voor een langdurig werkzoekende bij een buurt- of burger-
organisatie. Dat alles
zonder extra kosten en
direct in te voeren. 
Gaat de gemeenteraad
hier voor stemmen?
http://www.eenutrecht.nl/buurtbanen/ 

IngezondenKerst in de Jeruzalemkerk 
Loop eens binnen in de Jeruzalemkerk bij winkelcentrum de Gaard.
Bijvoorbeeld op donderdag 24 december tussen 16.00 en
20.00 uur en laat u op deze kerstavond verrassen door het kerst-
verhaal. U kunt iets proeven van de kerstsfeer, waar iedereen in
deze tijd, waarin alles anders is dan anders, behoefte aan heeft. 
U kunt genieten van film-
beelden, muziek en er is 
de mogelijkheid om een
kaarsje aan te steken. Ook
kunt u artikelen inleveren
voor de Voedselbank. Alles
coronaproof! Namens de
Jeruzalemkerk bent u van
harte uitgenodigd! Wij 
wensen u Mooie Kerstdagen!



IngezondenNieuwe bollen en bomen

Er gebeuren weer mooie dingen in Voordorp, mede mogelijk
gemaakt door bijdragen uit het Initiatievenfonds! Op 3 oktober 
werden er bollen geplant in de Augusto Sandinostraat. In het voor-
jaar gaan we het resultaat zien. Heeft u ook een leuk idee voor uw
buurt of straat? Doe een aanvraag uit het Initiatievenfonds.
Overigens zijn ook in de groenstrook achter de flat aan de
Romerostraat - aan het begin van de Steve Bikostraat - flink wat
bollen door de gemeente geplant.

Langs de Romerostraat en de Habib Bourguibastraat worden een
aantal bomen vervangen die in slechte plantgaten stonden met
slechte kansen voor de toekomst. Er komen nieuwe jongere bomen
voor terug.

Ingezonden

IngezondenMagisch-realistisch 
schrijven in Voordorp
Dick van Zijderveld uit Voordorp schrijft 
verhalen en romans met een magisch-
realistische inslag. Vanuit het vermoeden dat
er méér bestaat dan de zichtbare dagelijkse
werkelijkheid, onderzoekt hij al schrijvend
ideeën, omstandigheden, theorieën. Maar 
hij wil vooral de lezer een boeiend verhaal
vertellen.
Een onverwachte brief van een advocaat zet een reeks ge-
beurtenissen in gang, die het leven van de 29-jarige historica
Anne-Thérèse ingrijpend zullen veranderen. Zij ontdekt van wie 
zij echt afstamt, en krijgt de mogelijkheid een al een halve eeuw
voortwoekerend geschil tussen twee families op te lossen. Zij 
verwerft een diep inzicht in zichzelf en de aard van de kosmos. 
In deze roman heeft een ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenis
grote gevolgen voor het leven van de hoofdpersonen.
https://www.dickvanzijderveld.nl

Beste Redactie 
Beste Sander en Koert
Met schijnbaar oneindige energie hebben jullie vele jaren de wijk
bediend met het nieuws van de buurt en daarbuiten. Dat ook daar
een einde aan kan komen is dan ook begrijpelijk. Jammer is het
wel, juist nu de buurtkrant een 2 keer zo’n groot 
bereik gekregen heeft nu de Veemarkt er bij 
gekomen is. Kennisnemen van nieuwe 
initiatieven van bewoners voor bewoners 
wordt daardoor minder makkelijk. Want 
juist ‘Voordorp Vooruit’ was bij uitstek het 
platform daarvoor. Ook  het inmiddels niet meer 
bestaande ‘Voordorp op eigen kracht’ en het ‘Energieteam’ ervan
hebben vele jaren gebruik kunnen maken van de buurtkrant. Heel
veel dank daarvoor.
Als oud-medewerker van het Energieteam wil ik graag nog wijzen
op enkele folders die ‘Voordorp Vooruit’ heeft bewaard op de 
website onder het tabblad werkgroepen. 
Daar staat o.a. de folder die gaat over het belang
van waterzijdig inregelen  van een CV installatie.
Nu meer dan ooit actueel, sinds waterzijdig 
inregelen vanaf maart 2020 verplicht is bij aan-
schaf van een nieuwe CV ketel. Maar vooral
belangrijk omdat je er zo 10-20% gas mee kan besparen. 
Frans van den Berg

VvE Romero II 
verduurzaming – ZON op VVE
Afgelopen februari op hun algemene ledenvergadering 
van de Vereniging van Eigenaren (VvE) voor Romero-
straat 481 – 521 is er uitgebreid gekeken naar kansen in 
verduurzaming van hun gebouw en ingezoomd op het 
plaatsen zonnepanelen.

Ondertussen is de werkgroep een heel eind en liggen de
panelen (voor?) komende maart 2021 op het dak voor
iedereen die mee wil doen. Ieder met zijn eigen aantal
panelen. Dat is voor 17 van de 21 eigenaren het geval en 
er komen totaal 120 panelen op het dak te liggen. Een erg
mooi resultaat, want binnen VvE’s is het nooit eenvoudig om
iedereen (of bijna iedereen) mee te krijgen. Samen ergens
voor gaan en met fantastisch resultaat. VvE De Ronde 48 
 (bij de eindhalte van de bus) ging VvE Romero II al voor.
Laat dit een inspiratie zijn voor andere VvE’s in de buurt.



Werkgroep De Gaard is nu ook klaar
Winkelcentrum De Gaard is klaar en daarmee zit het werk van de werkgroep 
er ook op. De projectontwikkelaar stuurt geen wekelijkse updates meer, de 
opening is achter de rug. Het is af.

We gaan lekker genieten 
van ons vernieuwde winkel-
centrum. Er is nog wel een
clubje omwonenden druk
bezig met de ‘nabranders’.
Zoals bijvoorbeeld de 
circulatie van verkeer (met
name zoekverkeer naar die 
ene parkeerplek, het liefst in
de AH) wat beter zou kunnen.
Men kijkt onder meer naar 
het omdraaien van de rij-
richting (Wevelaan =>
Obbinklaan => Valetonlaan –
deze loopt nu precies omge-
keerd), zodat het veel lastiger
is om bij de AH te parkeren en je er eerder voor kiest om je auto maar bij de flat aan de Lamerislaan te zetten (wat de
voorkeur heeft).
De bussluis heeft een meer sluis-achtig uiterlijk gekregen, waardoor duidelijk is dat het geen weg is voor iedereen. Volg
het verder op www.wijkplatformnoordoost.nl

Verkeerstellingen
Als laatste zijn er recent weer verkeerstellingen uitgevoerd op diverse
punten in Veemarkt, Voordorp en Tuindorp. Resultaten zijn er nog
niet. Zal het in coronatijd wezenlijk anders geworden zijn?
Waarschijnlijk wel! En de 30 km/u weg naar het winkelcentrum is
ondanks de gewenning nog steeds niet altijd even prettig als fietser
tussen de auto’s en bussen.

Er komen in De Gaard ook nog wat 
winkels bij. De laatst toegevoegde is 
De Ridder - BBQ & Bites. En een tijdje
geleden is ook Pearle opticiens geopend.
https://winkelcentrumdegaard.nl/

NIEUWS VAN 
WERKGROEP
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Ingezonden

In 2020 zijn auto-inbrekers vaker actief in de buitengebieden
van Utrecht ten opzichte van vorig jaar. In het - door de corona-
crisis rustigere - stadscentrum werden dit jaar juist minder 
incidenten gemeld met auto’s. Dit blijkt uit een analyse van
Independer op basis van de meest recente politiedata.

Tot en met september dit jaar werd in de stad Utrecht al 
2.802 keer ingebroken in auto’s. Dit zijn – ongetwijfeld dankzij 
corona- 16,1 procent minder geregistreerde incidenten dan vorig 
jaar (3.338). In Voordorp en Veemarkt zijn tot en met september 
35 inbraken en vernielingen aan auto’s gemeld bij de politie: 
- 7 procent. Vaak bij mensen die hun wagen op eigen terrein 
hadden staan.

Opvallend is dat het aantal auto-inbraken in het historische stads-
centrum in Utrecht afnam in vergelijking met vorig jaar. Deze afname
is het sterkst in de buurten rondom Hoog-Catharijne (-  89 inbraken),
Mariaplaats (- 71) en Lombok-West (- 20).

Anders dan in Voordorp en Veemarkt nam de buitenwijken Lunetten-
Noord (+67 inbraken), Lunetten-Zuid (+29) en Maarschalkerweerd 
en Mereveld (+19) het aantal auto-inbraken juist sterk toe ten 
opzichte van vorig jaar. Een overzicht van het aantal inbraken per
buurt in Utrecht vindt u in de interactieve kaarten van Independer.

Auto-inbrekers verruilen binnenstad voor buitenwijken

https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/overzicht-auto-inbraken-2020#Utrecht



Dierenweide is verjongd
In bijna elke gemeenschap is er af en toe ineens een
verjongingsgolf zichtbaar. Zo ook op de dierenweide 
in het Tuinenpark van Ons Buiten.
We gaan van groot naar klein: het grote zwartbles-
schaap Roos is nog onverwoestbaar, maar haar twee
vriendinnen Eva en Wolly zijn overleden. Hun opvolgers zijn twee prachtige 
Drentse heideschapen, Mona (rechts met de donkere kop) en Lisa (links met de
lichtere kop). In het begin erg schuchter, ze weken niet van elkaars zijde. 
Maar nu voelen ze zich helemaal vertrouwd op de dierenweide. Mona en Lisa zijn
anderhalf jaar oud, beide afkomstig van een dierenweide uit Leidse Rijn.

Dwerggeitjes Stippel
Iets kleiner is de nieuwe familie Stippel, drie
dwerggeitjes. Het is een echt gezinnetje met
moeder Lieve (midden), zoon Boet (rechts) en dochter Aagje (links). Ze zijn deze
zomer gearriveerd en zorgen voor heel veel jong leven op de dierenweide. Vooral
Boet is een echte dondersteen, die graag het voer van de eenden steelt en regel-
matig bokkend zijn moeder of zusje uitdaagt. Heel soms zie je de kleintjes nog een
poging wagen om bij de moeder te drinken.

Roodkopganzen
En ook de roodkopganzen zijn verjongd. Dat zijn bijzondere vogels, waarvoor je
naar het zuiden van Latijns-Amerika moet om ze in het wild te zien. Ze hebben 
een prachtige bruinrode kop en een bruingrijze borst, met fraai gestreepte flanken.
Ze lopen meestal op de weide rond te scharrelen en gaan zelden te water.

Orpington-kuikens 
Tenslotte zijn er dit voorjaar drie nieuwe orpington-kuikens op Ons Buiten groot-
gebracht en toegevoegd aan de bestaande groep eenden, die al wat ouder 
werden. Dat is een mooi clubje geworden, dat meestal in een groep aan het 
grazen is of lekker ligt te dutten langs de rand van de vijver, zodat zij bij gevaar
onmiddellijk het water kunnen opzoeken. Dit eendenras is begin vorige eeuw
gekweekt in Engeland. Op de foto ziet u de jonge woerd een slokje water nemen

uit de teil. Dat is een prachtig dier geworden met een mooie donkere hals en een fraaie gekrulde staart.

En weet u wat zo bijzonder is aan deze dierenweide, vergeleken met bijvoorbeeld het Griftpark of Overvecht? 
Alle dieren lopen hier door elkaar, ze zijn dus niet ‘opgehokt’ in verschillende afdelingen. Alleen de cavia’s (ook heel 
bijzonder voor een dierenweide!) hebben een eigen plekje, maar die kunnen door de buizen ongehinderd de rest van 
de dierenweide verkennen. Dat doen ze graag als aan het eind van de dag de zon nog even lekker schijnt. 
Wees welkom op de dierenweide en maak kennis met het jonge volkje!

IngezondenSluiting dreigt voor 
Buurtruimte Het
Wevehuis aan de
Wevelaan moet per 
1 juni 2021 de huidige
locatie verlaten. 

Het Wevehuis is een buurthuis in zelfbeheer voor de buurten
Tuindorp-Oost, Voordorp en Veemarkt. Het wordt volledig gerund
door bewoners/vrijwilligers.
Buurthuis Het Wevehuis is een plek voor diverse activiteiten en
feestjes. Vind je het belangrijk dat er een buurtruimte is en blijft in
de drie wijken? Wil je je als buurtbewoner inzetten of meedenken
over de toekomst van Het Wevehuis? Vul dan graag op de website
de enquête in (voor 15 december 2020). 

Of neem contact op via post@wevehuis.nl. 
https://nl.surveymonkey.com/r/wevehuis

HELPEN jullie ons om open te blijven

IngezondenBeweegvriendelijke wijk
Een beweegvriendelijke wijk verleidt bewoners om fysiek,
sociaal en geestelijk fit te blijven. Je kunt er gemakkelijk
sporten en 
bewegen. En er
zijn gezonde 
activiteiten waar-
voor je graag de
deur uit gaat.

Utrecht wil de wijk
Noordoost beweeg-
vriendelijker maken.
Woon je in Noordoost? Dan kun je deelnemen aan leuke activitei-
ten. Of verras de buurt met je eigen idee.
Iedereen kan meedoen, van bewoner tot ondernemer.

https://www.beweegvriendelijkewijk.nl/



Mijn laatste… Het was een mooie tijd!
12.5 jaar bij de buurtkrant. Gefeliciteerd! En dan nu nog even het 
stokje overgeven: het stopt gelukkig niet. Als bewoner van Voordorp 
- bijna vanaf de start - vond ik de buurtkrant een belangrijk onder-
deel van “samen ergens voor staan en er voor gaan”. Ik ben nieuws-
gierig en schrijf graag voor anderen. Met een voorproefje over een

door mij georganiseerd flat-feest als eerste artikel in de buurtkrant kwamen er ineens 2 grote verander-
projecten in de buurt.
De eerste was de uitbreiding en opfrissing van De Gaard en de andere was de herontwikkeling van de Veemarkt. 
Al die jaren heb ik het gevolgd en erover geschreven en dit jaar zijn ze ein-de-lijk afgerond. Voor mij brak dan nu een 
‘natuurlijk’ moment aan om er mee te stoppen. In al die jaren heb ik heel veel leuke contacten opgebouwd in de buurt.
Het voelt als een voorrecht om vaak vooraan te mogen zitten of staan. Ik wil graag alle lezers en schrijvers bedanken
voor hun support. Regelmatig kwamen er mailtjes die bedankten voor de mooie editie(s). Ook is het bijzonder om te
merken dat de buurtkrant zo omarmd wordt dat het dreigende einde is voorkomen met een geweldige nieuwe - en 
grotere - redactieploeg. Heel benieuwd welke verrassingen en nieuwe energie dat gaat opleveren. Succes!

Verduurzamen
Tot slot nog even iets anders. Hebt u de berichten gelezen in de krant of gezien op
televisie? Verduurzamen valt niet mee. Van het aardgas af zo mogelijk nog minder. Laat
die ander maar eerst, ik wacht nog wel even tot ‘de oplossing’ goedkoper of beter is
geworden! Maar niet iedereen kan wachten tot 2050.
Zelf bewijs ik al een paar jaar dat het ook anders kan. Ik lach me nog steeds helemaal
rot met een negatieve energierekening en zonder aardgas. In de afgelopen maanden
zijn er diverse publicaties met mezelf in de hoofdrol verschenen. De leukste was in 
VvE MAGAZINE van VvE Belang een landelijk blad met 2 pagina’s. Maar ook een
interview van mijn eigen clubje Energie-U en een kort verhaaltje voor een boekje in
de Energiebox (een doos met slimme bespaarhulpjes die je kunt aanvragen als huurder
en binnenkort ook als eigenaar).

Kookgas
In de vorige editie gaf ik al aan dat mensen met kookgas er best op vooruit kunnen gaan
door afscheid te gaan nemen van aardgas. Die gebruiken nu alleen nog aardgas om te
koken en niet meer om hun huis te verwarmen of voor warm water (dat is al jaren stads-
verwarming). Er loopt op dit moment een proef bij een beperkt aantal woningen. 
Na een lange voorbereiding gaan de komende weken de eerste woningen ook echt van 
het aardgas af. Daar word ik weer vrolijk van en de bewoners die vrijwillig mee doen ook. In Overvecht Noord staan er
bijna 4000 van dit soort flats en woningen – en in de hele stad nog veel meer. Binnenkort weten we of de opschaling
van een paar naar veel meer door zal gaan.

DOOR SANDER EKSTIJN

Ingezonden
Want het is voor mensen belangrijk te blijven zien 
hoeveel plastic er is. Maar ook 
het plastic moet toch al na-
gescheiden worden om de 
verschillende soorten uit elkaar 
te halen. Het plan van de Partij
voor de Dieren gaat dus niet door,
de gemeenteraad heeft gekozen
voor alleen nascheiden. En rest-
afval met plastic/blik/pak (PBP)
gaan weer samen in 1 zak of bak
volgend jaar.

Positief plastic feitje
Is het je ook opgevallen dat de blauwe
champignon-bakjes ineens zijn ver-
dwenen in de supermarkt? De nieuwe
doorzichtige bakjes kunnen namelijk
van 100% recyclet plastic gemaakt worden en bij de blauwe
bakjes was dat maar voor 80%. Een duurzame stap voorwaarts!

De meeste Utrechters scheiden voor een groot deel hun afval,
maar dat gaat zoals bekend veranderen. De gemeenteraad
besloot recent dat het afval vanaf volgend jaar achteraf wordt
gescheiden. Deze methode haalt meer plastic uit het afval
waardoor meer materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.
Het nieuwe plan wordt volgend jaar wijk per wijk ingevoerd.
Bewoners krijgen een brief als het zover is.

Een paar jaar geleden voerde Utrecht een nieuw systeem van 
inzamelen in, waarbij de inwoners van de stad hun afval thuis 
moesten scheiden. Dat heet bronscheiden. Ook toen bestond het 
systeem van nascheiden al, maar dat was nog in ontwikkeling.
Inmiddels is nascheiden verbeterd, waardoor Utrecht weer afscheid
neemt van 'Het Nieuwe Inzamelen'.

Bron- en nascheiding
Partij voor de Dieren stemde in de gemeenteraad tegen het plan. 
Zij stelden voor om alleen het huidige restafval te gaan nascheiden. 

Plastic afval anders in 2021



IngezondenMet De Derde Helft kom 
je de winter makkelijk door
Terwijl ik de nieuwsbrief aan het schrijven ben, is er weer druk
“appverkeer” van de fietsgroep. Het enthousiasme straalt er af. Ze
hebben er weer zin in om er vrijdag weer op uit te trekken. En
natuurlijk hopen ze weer dat Threes haar overheerlijke koffielikeur
meeneemt. Het (geheime) recept voegen we bij.

We proberen zo goed mogelijk de beweegactiviteiten te blijven
organiseren. Helma wil voor de wandelaars onder ons een training
Nordic Walking verzorgen. Neem gerust iemand mee. Nu het wat
kouder begint te worden, wordt de fitness in de sporthal gedaan.
Ook loopt het tennis lekker door en in de sporthal is er ook 
badminton & tafeltennis. De Derde Helft maakt ook connectie met
twee andere initiatieven die in deze buurtkrant staan (De Beweeg-
vriendelijke wijk/buurt & Sprekend de Buurt). Leuk hoor! Tot vrijdag.

Recept Threes’ koffielikeur
Hierbij het recept van de overheerlijke koffielikeur van
Threes. Nodig: 1 trechter, 1 lege anderhalve literfles, 
1 liter jonge jenever, 40 koffiebonen, 200 gram 
donkerbruine basterdsuiker, 2 zakjes vanillesuiker,
een scheut vloeibare honing (ongeveer 2 eet-
lepels). Neem de fles, doe de koffiebonen erin. 
Doe met een trechter de bruine- en vanillesuiker
erin. Schenk met de trechter de jenever in de fles.
Dan de honing erin. Dop erop. Nu 40 dagen, 
ieder dag een paar keer rustig schudden. Na 
40 dagen is de koffie likeur klaar. Genieten maar!

IngezondenEet Mee brengt mensen 
samen aan tafel met de feest-
dagen 
Aanmelden voor een Kerstmatch kan 
vanaf 3 december 
Eet Mee brengt het hele jaar door mensen met elkaar in 
contact via gezellige etentjes thuis – en vanaf dit jaar ook via
video-etentjes. De etentjes dragen bij aan het ontstaan van
nieuwe vriendschappen, meer plezier en meer gezelligheid. 
De Kerstdagen zijn bij uitstek dagen dat mensen daar be-
hoefte aan hebben. Elk jaar melden zich dan ook weer heel
wat mensen aan voor een Kerstmatch. In deze coronatijd is
de verbinding met anderen moeilijk maar ook extra belangrijk.
Met de Kerstdagen biedt Eet Mee zowel video-etentjes als
etentjes thuis, dat laatste vanwege de vraag hiernaar van
deelnemers.

Via de speciale matchapplicatie van Eet Mee worden mensen aan
elkaar gekoppeld voor een gezellig etentje. Bij het matchen wordt
waar mogelijk rekening gehouden met de wensen en mogelijk-
heden van de deelnemers. 
Bij de etentjes wordt 1,5 meter afstand aangehouden en houden
zowel eetadressen als gasten rekening met de coronamaatregelen
van de overheid. 

Samen kerst vieren vanuit je eigen huis 
In het voorjaar is Eet Mee vanwege corona begonnen met het aan-
bieden van video-etentjes. Ook met de feestdagen bieden we de
mogelijkheid om vanuit je eigen huis toch samen kerst te vieren.
De video-etentjes zijn verrassend gezellig en bieden uitkomst voor
wie dit jaar graag thuis wil blijven maar toch samen met anderen
wil eten. “Het was erg gezellig. Na tien minuten had ik al niet meer
door dat er een scherm tussen mij en de andere gasten zat”, aldus
een deelneemster.

Zo gezellig waren de kerstetentjes vorig jaar: 
“Wij kijken terug op een geslaagd kerstetentje met onze gaste. 
Zij is een energieke en gezellige dame. We hebben gezellig gekletst
en heerlijk gegeten. Voor de kids was het goed om eens iemand
anders aan tafel te hebben en te horen hoe het leven van een
ander er uit ziet. En wij vonden het ook leuk om eens andere 
verhalen te horen. Voor ons is het zeker voor herhaling vatbaar." 

Aanmelden voor een Kerstmatch kan van 3 tot en 
met 17 december. Meer informatie en aanmelden via
www.eetmee.nl of 030-2213498.

IngezondenNoordoost BARST van 
de nieuwe leuke initiatieven!!!! 

Sprekend de Buurt is een bijzondere audiotour door de wijk, dóór
en vóór buurtbewoners. Via de Sprekend de Buurt-app kunnen
wijkbewoners zelf verhalen inspreken en op een locatie achter-
laten. Hiermee wordt de omgeving van de wijk ingekleurd met 
interessante weetjes, persoonlijke verhalen en ervaringen van wijk-
bewoners. Deze zijn te beluisteren tijdens een wandeling langs de
fragmenten. Het project in Utrecht gaat als eerste van start in
Voordorp en omgeving. https://sprekenddebuurt.nl/



Agendac
6 december: 
Fietsdemonstratie tegen uitbreiding A27/A12
24 december: 
Kerstviering Jeruzalemkerk

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, 
Hans Wolters,  Dick van Zijderveld, Stéphanie van Gerven,
Alène Moor, Gert Dijkstra, Gillian Engel, Marijke van Zoelen,
Ton Kramer, Annelies Kastein, Ingeborg Spandaw, 
Nadine van Schagen, Akke de Bruijn, Fons Visser, 
Koert Bouwman en Sander Ekstijn

De redactie stelt zich niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van ingezonden stukken.

IngezondenBoombankje in de buurt
Wellicht is u het nieuwe bankje opgevallen op uw fietsrit of wande-
ling bij het bruggetje langs het spoor in Voordorp. Dit bankje is
gemaakt en geschonken door Tafelboom.
Tafelboom is een stichting in Utrecht die zich richt op het ambach-
telijk, duurzaam en lokaal verwerken van het hout van gerooide
Utrechtse stadsbomen. De stichting (zie ook www.tafelboom.nl )
bestaat 10 jaar en heeft 10 geschonken aan Utrechtse bewoners.

Wij, Fred (DBG 65, initiatief-
nemer), Martin (DBG 54),
Adriaan (DBG 54) en Hans 
 (DBG 61) hebben in het kader
van “25 jaar David Ben
Goerionstraat” deze boombank
geadopteerd en laten plaatsen.

Bouwpakket
De bank werd afgelopen juli 
als bouwpakket afgeleverd. 
De zomer hebben we gebruikt voor het schuren, in elkaar zetten 
en het verven. Met onze straatgenoten op onze app DBG Gezellig

hebben we een geschikte locatie in onze wijk gezocht. Er werden 
4 locaties genomineerd. De locatie langs het water bij de ingang
van Tuinenpark Ons Buiten nabij het bruggetje op de Kögllaan leek
ons veruit het gezelligste. Het is een idyllisch rustpunt in het fiets-
wandelnetwerk in Voordorp geworden.
Wij hebben er in ieder geval in deze coronatijd lol van gehad. Dit
jaar geen straatfeest of running diner om te vieren dat we 25 jaar
in Voordorp wonen, maar een bankje voor de wijk: Voordorp 2020.
Veel plezier ermee.

IngezondenSuccesvolle tweede editie 
Kook Voor Je Buur 10Daagse
eindigt met bijna 
5000 maaltijden
Met 883 thuiskoks en 4617 maaltijden was
de tweede editie van de Kook Voor Je Buur
10Daagse – van 25 september t/m 4 oktober
– opnieuw een succes. Stichting Thuisgekookt hoopt via de Kook
Voor Je Buur 10Daagse het afhalen van maaltijden bij je buren nor-
maler en voor iedereen te maken. De stichting is actief in 7
gemeenten, waaronder Utrecht.

Stéphanie van Gerven (directeur Stichting Thuisgekookt):  ,,Wij wil-
len laten zien dat maaltijden aanbieden voor of afhalen bij je buren
gemakkelijk en gezellig is. Ik hoop dat mensen er na deze 10
dagen sneller voor kiezen. Het is onze droom dat er in de toekomst
in elke straat een vers gekookte maaltijd bij een buurtgenoot af te
halen is.’’
https://thuisgekookt.nl/

De redactie wenst een ieder
fijne feestdagen, een goed uiteinde
en een gelukkig, maar vooral gezond 2021.

Dank voor alle ondersteuning met 
artikelen, mede door jullie heeft de

buurtkrant kunnen bestaan!
Nieuwe redactie, veel plezier met de
voortzetting, de buurt is het waard!




