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Kunstroute Voo rdorp groo t succ es



Twee maanden geleden was het weer zover. Kunstroute 
“Voordorps Verbeelding” was weer te vinden in de 
buurt. Heb jij de route gelopen en wil je nagenieten? 
Lees ons verslag, inclusief bijdrage van Voordorpse 
kunstenares Marij Claerhoudt!

“Het is stil aan de overkant!”, zullen de bewoners aan 
de A. Romersotraat wel denken. Niets is minder waar 
als het gaat om de nieuwbouwplannen van Rejoko. 
Voordorp Aan Zet praat je bij in hun ingezonden artikel 
op pagina 10!  

Velen zullen er vaak langs rijden met de auto of op de 
fiets, de brandweerkazerne aan de Sartreweg. Maar 
weet jij wat zich er allemaal achter de veelal gesloten 
rolluiken afspeelt en wat er komt kijken bij een 
ploegendienst? Lees snel onze bijdrage! 

De herinneringsboom voor de wijk Noordoost 
staat in het plantsoen aan de Biltse Rading aan 
de Reylandstraat. Op 4 juni werd hier tijdens een 
feestelijke ceremonie het kunstwerk van Annabel 
Schouten onthuld.  

Basisschool de Beiaard heeft het 50 jarig jubileum op 
bijzondere wijze gevierd! Benieuwd hoe zij hun feest 
een mooie, blijvende herinnering hebben gegeven? Je 
leest het op pagina 7. 

Trek jij graag je wandelschoenen aan? Dan kan je 
vanaf 12 juni de Drie-Parkenwandeling lopen, welke die 
dag feestelijk geopend zal worden door burgemeester 
Sharon Dijksma! 

We zijn al weer bij de tweede editi e van 2022. Een editi e met kunst, parkeren, dieren en nog veel meer. Ben je 
inmiddels al vertrouwd met de nieuwe naam en sti jl? Misschien omdat wij er veel mee werken voelt het voor 
ons al heel natuurlijk met al dat groen, of misschien komt het wel doordat onze buurt ook steeds meer ver-
groent. 

Uiteraard hebben we het in deze editi e over de GroenmoetjeDoen!-dag waar zelfs burgemeester Sharon 
Dijksma aanwezig zal zijn! Zij is bij de opening van de Drie-parkenwandeling. Verder hebben we weer een groen-
doen arti kel van Frans van den Berg over wat er al wordt gedaan om meer groen, en bloemen, toe te voegen 
aan onze straten. 

Groen is niet de enige kleur die deze editi e zal kleuren; je zal ook lekker opvallend rood voorbij zien komen van 
onze buren, de brandweer! De redacti e is mocht gezellig langskomenom te kijken hoe het nou is achter die 
rolluiken en kregen we nog leuke informati e van brandweerman én oudbewoner van  Voordorp, Albert Pati st. 

Vind je al dat groen en rood nog niet genoeg kleur? Dan kan je je hart ophalen bij de herinneringen aan de 
kunstroute van Voordorpse Verbeelding waarin we schilderijen, gedichten, beelden en nog veel meer konden 
vinden, gemaakt, bedacht en te bezichti gen door en voor bewoners. Een kleurrijk geheel! 

Onze redacti e zoekt ook nieuwe kleuren voor versterking. Eén van de redacti eleden heeft  een mooi plekje el-
ders gevonden en zal zij onze buurt verlaten. Wil jij haar plek opvullen en samen met ons de buurtkrant maken? 
Stuur een e-mail naar buurtkrantdorpsmarkt@gmail.com en we maken graag kennis met je!
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Ingezonden door Christa en Mandy Tober

Engelse les voor beginners, lezingen en meer!

Vanaf eind augustus starten bij de Utrecht 
Senior School nog meer cursussen en diverse 
lezingen. Zo start er een cursus Engels 
voor beginners, een cursus Omgaan met je 
smartphone, en een schildercursus van de 
Senioren Schilder School. Daarnaast staan er 
diverse lezingen op de planning waaronder 
een lezing over Vluchteling in eigen land, 
900 jaar Utrecht en Muurschilderingen in de 
stad. De cursussen en de lezingen worden 
gegeven bij Het Wevehuis aan de Aartsbisschop 
Romerostraat 332 (in Voordorp).

Wilt u op de hoogte gehouden worden over 
datum en tijd? Neem dan contact op met de 
Utrecht Senior School via 06-41 81 45 99 of 
stuur een e-mail naar info@essnederland.nl.
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NIEUWS VAN BUURTHUIS HET WEVEHUISNIEUWS VAN BUURTHUIS HET WEVEHUIS

ingezonden door 
Utrecht Senior School



Wijkwijzer Utrecht Noordoost
Wijkwijzerkaart
De Wijkwijzer Noordoost heeft  het afgelopen half jaar 
een wijkwijzerkaart uitgebracht! Op deze kaart staan 
alle belangrijke organisati es en instanti es voor de 
buurten in Noordoost Utrecht: Lauwerecht, Staatslieden, 
Vogelenbuurt, Tuinwijk, Tuindorp, Huizingabuurt, 
Zeehelden, Witt evrouwen, Tuindorp-Oost, Voordorp én 
Veemarkt. Je kunt de kaart in de meterkast of op een 
andere plaats in je huis ophangen, zodat je alti jd belangrijke 
contactgegevens bij de hand hebt. Bekijk de wijkwijzerkaart 
hier digitaal of download hem.

Leer de wijk kennen!
Op de Wijkwijzer Noordoost vind je veel informati e over 
Utrecht Noordoost en in de agenda kun je zien wat er 
allemaal in de Noordoost te doen is; waar een cursus is of 
wat er bijvoorbeeld in Zimihc of het Wevehuis te doen is.
Ook kun je zelf iets plaatsen op de Wijkwijzer: een acti viteit, 
een bericht of misschien heb je iets aan te bieden of zoek 
je mensen waarmee je samen iets wil doen. Zo kun je je 
verbinden met bewoners en organisati es in de wijk. 

Nieuwsbrief
Tot slot kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van 
de Wijkwijzer Noordoost. Elke twee weken verschijnt er 
dan nieuws over de wijk in je mailbox. Ook vind je daar een 
overzicht van wat er te doen is in de daaropvolgende twee 
weken.

Misschien vind je het leuk om mee te werken aan de 
wijkwijzer of stukjes over Voordorp of Veemarkt te 
schrijven. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen 
helpen om van de Wijkwijzer een levendig platf orm voor 
Utrecht Noordoost te maken.

Meer weten? Neem contact op via info@
wijkwijzernoordoost.nl
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In de vorige editi e van de buurtkrant was te lezen dat de herinneringsboom 
voor Noordoost in onze wijk reeds geplant was zonder feestelijkheden. 
Gelukkig was op zaterdag 4 juni wel de mogelijkheid  om het kuntwerk bij de 
boom feestelijk te onthullen.

Kunstenaar Annabel Schouten maakt de kunstwerken bij de boom, genaamd 
‘de Verbidingsboom’, welke inwoners laat sti lstaan bij hun eigen voetstappen 
of die van een ander op een eerder moment. Vooraf was er voor inwoners 
de mogelijkheid om te parti ciperen in het kunstwerk, door aan te geven wat 
je binding, herinnering of verhaal is met de wijk. 

Tijdens de onthulling maakte Annabel Schouten samen met inwoners smalle 
betonnen tegels, met daarin hun eigen voetafdrukken, welke rondom de 
boom liggen. Dit staat symbool voor het groeien van de boom, welke elk jaar 
ringen maakt. Het kunstwerk groeit met de boom mee en volgend jaar zal er 
een nieuwe ring voetafdrukken komen. Het was mooi om te zie dat Annabel 
alle deelnemers persoonlijk hielp bij de afdruk. Er hing een gezellige sfeer, er 
waren blije gezichten en hopelijk fi jne herinneringen. 

Kunstwerk bij herinneringsboom Noordoost 
feestelijk onthult
van de redactie

Foto’s: Ingeborg Spandaw

ingezonden door Ella van der Naalt



Uit de Buurtmoestuin 
de Voortuin

ingezonden door Karin de Jonge

De lente is volop bezig, zo ook in buurtmoestuin de Voortuin. 
Er is veel te genieten van de mooie bloemen, kruiden en ook 
groenten die er geoogst konden worden, zoals de spinazie en 
raapsteeltjes. En in de droge weken moesten we met de gieters 
weer vaak heen en weer lopen naar de sloot. Op een mooie 
zomeravond eigenlijk geen straf. En de tuin had dat extra water 
wel nodig! Inmiddels is er weer behoorlijk wat regen geweest en 
kunnen we de droogte-zorgen voorlopig loslaten. En zo is het in 
de moestuin altijd weer meebewegen met wat het weer doet. 

Op de meewerkdagen genieten we van het samen werken in de 
tuin. En bij de thee praten we dan gezellig bij. Zo kwam ook het 
plan op om mee te doen aan het bekende landelijke evenement 
Gluren bij de Buren/Struinen door de tuinen. Na twee Corona-
jaren gaat dit leuke evenement weer door. Op diverse plekken 
in Nederland kan je dan aanschuiven in huiskamers en tuinen 
voor een optreden met een band, koortje, voordracht etc. 

Als buurtmoestuin treden we die dag als host op. We zijn 
heel benieuwd welke act er  gaat komen! De plek leent zich 
in ieder geval goed ervoor. In het groen, midden in de wijk, 
en met verse thee uit de tuin en andere lekkere hapjes en 
drankjes. Welkom dus op zondag 3 juli, tussen 13.00 – 18.00. 
De optredens zijn kort, en worden drie keer op de middag gespeeld. 
Hou onze website en die van Gluren bij de Buren dus in de gaten. 

En mocht je hand en spandiensten willen verrichten, graag!
En daarnaast ben je natuurlijk ook welkom voor het meewerken 
in de tuin, zoals op onze volgende meewerkdag : zondag 12 juni, 
11.00-13.00. Voor meer info: www.devoortuininvoordorp.nl 

Nieuws van de Dierenweide
ingezonden door Leo Lentz
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Foto: Karin de Jonge

Nieuwe cavia’s
Een groepje cavia’s uit de buurt wilde wel eens 
wat anders. Ze waren jaloers op de cavia’s van de 
dierenweide. Na overleg met de vrijwilligers mochten 
ze een paar dagen komen logeren. Als het alle partijen 
beviel, zouden ze mogen blijven. En zo gebeurde het dat 
de kudde is uitgebreid tot tien cavia’s. Zelfs het nieuwe 
gecastreerde beertje kan het goed vinden met het andere 
mannetje. Je ziet ze nog maar zelden allemaal buiten, 
maar misschien is dat een kwestie van wennen.

Treurig nieuws
De orpington-eenden grazen graag in de gootjes op de 
weide, maar ook steken zij soms hun snavels tussen 
de stenen in de vijver op zoek naar slakjes en andere 
lekkernijen. Dat is één eend noodlottig geworden: hij 
bleef onder water met zijn snavel tussen de stenen 
steken en is verdronken. Eerder was al een oude woerd 
overleden. Dus nu zijn er nog twee jonge en twee oude 
eenden over, waarvan er eentje helemaal blind is. 
Ook een van de Barnevelder kippen moesten we laten 
inslapen, omdat ze ernstig verzwakt was.

Geschoren
Het is u vast al opgevallen: de schapen zijn hun 
wintervacht weer kwijt. Op 7 mei kwam de 
schapenscheerder en een uurtje later liepen Roos, Mona 
en Lisa er een beetje bloot en onwennig bij. Maar toen 
kwamen er een paar warme en droge weken en dus zijn 
ze maar wat blij met hun nieuwe outfit!

Een nieuwe bank!
Meer bankjes, dat was een van de wensen die we zagen 
in de enquête die veel mensen twee jaar terug invulden. 
Dankzij uw donaties konden we een kapotte bank 
vervangen door een fraaie en duurzame boombank van 
eikenhout. Hij staat aan de overkant van de weide.
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COVID-19

T

COVID-19
Gelukkig is Covid-19 op zijn retour, maar dat maakt niet dat (zelf)testen overbodig is.

Heb je klachten die passen bij Covis-19, doe dan een zelft est.

De gemeente Utrecht, afdeling Werk en Inkomen, stelt nog steeds grati s zelft esten en 

mondkapjes beschikbaar voor inwoners met een minimaal inkomen.

Buurthuis het Wevehuis heeft  haar locati e beschikbaar gesteld om hier een pakketje op 

te halen en er is nog voldoende voorraad. 

Wil je een pakketje ophalen? Dit is mogelijk ti jdens de vrije inloop op

donderdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 of na overleg op een afgesproken moment. 

Neem contact op met het Wevehuis via post@wevehuis.nl.

Praatje Pot: dé gezelligste warme maaltijd
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ingezonden door Thuisgekookt
Ervaar hoe lekker en leuk het is om maalti jden te ontvangen van een thuiskok uit de buurt door je tussen 1 en 15 juni aan te 
melden voor een grati s proefmaalti jd ti jdens Praatje Pot, een initi ati ef van Sti chti ng Thuisgekookt.

Hulp bij de warme maalti jd
Voor ouderen, mensen met een fysieke uitdaging of mensen die spaarzaam moeten omgaan met hun energie kan zelf koken iedere 
dag opnieuw een opgave zijn. Een derde van de ouderen die thuis blijft  wonen, heeft  moeite met de dagelijkse handelingen in huis, 
zo blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Sti chti ng Thuisgekookt koppelt al ti en jaar juist deze mensen aan enthousiaste 
thuiskoks in de buurt die met liefde een porti e extra voor hen koken. Zo hoeft  een oplossing niet enkel te worden gezocht in kant-en-
klaar maalti jden of de hulp van naasten, maar kan dit worden aangevuld met maalti jden van een buurtgenoot.

Praatje Pot
Laagdrempelig een keer proberen of maalti jden krijgen van een buurtgenoot ook bij jou past, dat wil Sti chti ng Thuisgekookt bereiken 
met de Praatje Pot campagne. Ook Jaap was na een proefmaalti jd helemaal overtuigd en ontvangt nu al 8 maanden maalti jden van 
Steffi  e: “Ik was op zoek naar meer variati e in mijn eetpatroon. Steffi  e kookt lekkere gerechten en vegetarisch. Dat is ook nog eens 
goed voor het milieu! Steffi  e is heel positi ef ingesteld en alti jd vrolijk. Daardoor beleef ik mijn leven met een lichamelijke handicap 
weer wat positi ever. Het heeft  ervoor gezorgd dat ik meer buiten mijn geijkte netwerk durf te treden.”

Tien voordelen
Tijdens Praatje Pot staan de ti en voordelen van een thuiskok centraal: vers, gevarieerd, op maat, veilig, goedkoop, thuisbezorgd, 
gezellig, vrijblijvend, duurzaam en zelfstandig.

Meld je aan!
Aanmelden voor Praatje Pot kan tussen 1 en 15 juni 2022 via thuisgekookt.nl/praatjepot of door te bellen naar 085-0608768. Een 
medewerker spreekt in een intakegesprek uitgebreid je wensen door zodat gezocht kan worden naar de meest passende thuiskok. 
Als de proefmaalti jd achter de rug is, wordt opnieuw contact opgenomen om de ervaringen door te nemen. Er kan dan gekozen 
worden voor een vaste afspraak met de thuiskok, kennismaken met een nieuwe thuiskok óf het bij de proefmaalti jd te laten. 



Fraaie muurschildering op 
Sporthal Hercules 0

Op 22 april j.l. bestond USV Hercules 140 jaar. Een van de activiteiten was de onthulling van de nieuwe muurschildering door de 

erevoorzitter Wim Snooy en Frans van Seumeren (FC Utrecht). De vele bezoekers van ons complex, maar ook de vele wandelaars op 

de Voorveldselaan zal het niet zijn ontgaan. De muurschildering laat de sporten zien die bij USV Hercules worden gedaan. 

Het ontwerp is van de Verfdokter en werd mede mogelijk gemaakt door het initiatievenfonds.

Foto: Fons Visser

Basisschool De Beiaard viert 50-jarig lustrum met 
bijzonder gebaar voor Oekraïense kinderen 0

Samen in de Wereld! Dat is het thema van de lustrumweek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Basisschool De Beiaard 

in Tuindorp-Oost. Sinds de oprichting in 1971 zit ‘samen’ al in het DNA van de Beiaard. Met de lustrumviering geven de school, de 

kinderen en de ouders hier op een speciale manier invulling aan. Niet alleen met alle feestelijke activiteiten, maar ook doordat de 

opbrengsten op een bijzondere manier geschonken zullen worden aan de kinderen in Oekraïne. 

Na meer dan een jaar uitstel door corona viert De Beiaard van 16 t/m 20 mei haar 50-jarig bestaan. Als slotspektakel van een week 

vol feestelijke activiteiten voor de leerlingen, organiseren de school en oudervereniging “schOUDERS onder de Beiaard” samen 

een spetterende Parade op vrijdagmiddag. Het programma bestaat onder andere uit muzikale optredens door de kinderen, een 

verhalenverteller, een goochelaar, oud-Hollandse spellen en een kinderkunstveiling. 

Alle groepen richten bovendien een eigen marktkraam in, waarin ze zelfgemaakte 

kunstwerkjes en lekkernijen gaan verkopen.  

De opbrengst van de Parade zal volledig ten goede komen aan een goed doel, 

dat door de Leerlingenraad zelf is uitgekozen: de kinderen in Oekraïne. 

In samenwerking met de Taalschool worden met de opbrengst leesboeken 

aangeschaft, die geschonken worden aan Oekraïense en anderstalige leerlingen. 

De Beiaard heeft zelf een levendige leescultuur en draagt daarom graag een steentje bij om ook andere kinderen te kunnen laten 

genieten van leesboeken in hun eigen taal. 
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ingezonden door Fons Visser

ingezonden door Maaike de Mooy-Veenstra



Kijkje bij de buren - De brandweer

De brandweer. Wie kent het niet. Elk kind die met speelgoedau-
to’s speelt heeft  wel een brandweerwagen ertussen zitt en. 
Iedere volwassene, of je nu 18 of 118 bent, kijkt om als er een 
brandweerwagen rijdt of staat. Ze vallen ook behoorlijk op met 
die rode kleur en ze zijn ook niet snel over het hoofd te zien qua 
groott e. Het is ook een beroep waar iedereen wel een idee over 
heeft , of het nu is van een tv serie of fi lm, of van kalenders waar 
brandweermannen poseren met schatti  ge puppies. 

Zoals de meeste wel weten, staat er bij ons in de buurt ook een 
brandweerkazerne en zelf was ik wel eens nieuwsgierig hoe het 
nou in zijn werk gaat bij “onze” brandweer. Dus trok ik de stoute 
schoenen aan en vroeg ik of ik een rondleiding kon krijgen. Dit 
mocht en ik kreeg een rondleiding van DE Albert Pati st, oud be-
woner van Voordorp en met een vader bij de brandweer en zelf 
al weer 34 jaar werkzaam bij de brandweer, iemand die uiter-
mate geschikt was om te vertellen hoe het nu zit. 

van de redactie

chte bijscholing is. 

Vervolgens liepen we met de trap naar beneden, helaas geen 

paal, op Post Zuilen was er hier vroeger wel een aanwezig 
verteld Albert mij. Ondertussen verteld hij me dat ze hun ploeg-
endienst starten door om 08:00 gelijk de aangewezen wagens te 
controleren of alles aanwezig is, je bent hier zelf verantwoordeli-
jk voor wanneer de wagen uitrukt naar een oproep. 

Bij Post Voordorp staan verschillende wagens, zoals een per-
sonenauto voor het vervoer onderling van de brandweerlieden, 
mocht er bij een andere kazerne te veel uitval zijn. En ook de 
enige schuimblusvoertuig van regio Utrecht, die op moment 

Bij binnenkomst kreeg ik al gelijk een rondleiding. In de gang 
hangt een groot bord met daarop aangegeven wie waar en wan-
neer werkt en op welke auto hij/zij is ingedeeld. Ook wordt hier-
bij aangegeven welke positi e je zit (chauff eur, bevelvoerder of 1, 
2, 3, of 4). Hierdoor weet iedereen aan de start van diens dienst 
wat er verwacht wordt en welke controles je moet uitvoeren bij 
de wagens. Je kan deze gegevens zelfs zien van de andere ber-
oepskazernes zoals die van Tolsteeg, Schepenbuurt en Leidserijn. 
Op die manier is er duidelijk welke wagens er ingezet zijn voor 
elk van de kazernes. 

In de zitkamer staat een grote eett afel voor de 8 tot 10 man per 
ploegdienst, en een keuken zo groot genoeg om met zijn allen 
samen het eten te koken. Aan de voorzijde is er ook nog een 
sportruimte met genoeg spullen om als je je echt verveeld en 
dol bent op trainen, je haast een bodybuilder kan worden. Als 
je tenminste nog fut hebt naast het uur verplicht sporten, vaak 
is dit voetballen bij Hercules omdat dit een mooie combinati e is 
van trainen en team versterkend. Je moet wel rekening houden 
dat je ti jdens je werkzaamheden tot zo’n 25 kilo moet kunnen 
ti llen. 

Hierna liepen we naar boven waar ik een kijkje kreeg bij de 
slaapvertrekken. Omdat elke ploegdienst 24 uur duurt, van 
08:00 tot 08:00 de volgende dag is het natuurlijk wel pretti  g als 
je een eigen plekje hebt om je terug te trekken en te kunnen 
slapen. Elke slaapkamer heeft  zo’n vier namen op de deur, elk 
persoon van een andere ploegdienst, in de slaapkamer kan je 
een bed vinden en vier kasten waar iedereen zijn eigen spullen 
in kan opbergen. Aan het einde van de gang vind je ook nog de 
douches en de instructi eruimte waar bij elke ploegdienst verpli-

dat je dit leest, verhuisd is 
naar Houten. Het redvo-
ertuig (red is afgekort van 
redding) is helaas afwezig 
ten ti jde van mijn bezoek 
omdat hij ter reparati e is. 

Gelukkig is de tankauto-
spuit (wordt ook wel eens 
gerefereerd als de TS) wel 
aanwezig en legt Albert mij 
uit hoe de zes mensen op 
de wagen worden gep-
laatst. Je hebt voor de zes 
personen ook zes verschil-
lende functi es. 
De chauff eur, meestal 
iemand die ook wat meer 
ervaring heeft , is naast 
chauff eur ook degene die 

Foto: Nadine van Schagen

Binnenkant van een brandweerwagen 
Foto: Nadine van Schagen

Oude foto’s van de kazerne die in het trappenhuis hangen
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bij aankomst de pomp bedient. 
Naast de chauff eur voorin zit de bevelvoerder, dit is degene die 
de leiding heeft  over het team, bedenkt het plan van aanpak 
voor en ti jdens de oproep en neemt ook de situati e op door te 
vragen op locati e. 
Achterin zitt en positi es 1 t/m 4. Positi e 1 en 2 gaan direct in 
acti e. Positi es 3 verteld de route en is daarna samen met 1 en 2 
een team, terwijl positi e 4 kijkt waar alle wateraansluiti ngen zijn 
op de locati e en deze is daar dan ook verantwoordelijk voor bij 
aankomst. 
Deze positi es wisselen ook per dienst, daarom dat je dus op de 
hoogte moet wezen van alle functi es en de bijbehorende taken. 

Als je in de wagen zit heb je bij je stoel gelijk een soort lichaam-
sharnas die je kan vastgespen en zodra je de auto uitspringt 
heb je daardoor gelijk een fl es met ademlucht om. Daarnaast 
ligt hier ook een gasdetecti emeter, koolmonoxide meter en een 
warmtebeeldcamera, deze wordt meegenomen bij 112 melding-
en vanwege het zoeken naar mogelijke slachtoff ers. 

De rest van de wagen bestaat daarnaast uit binnenin de tank, 
omdat het een Tankautospuit is die een eigen tankinhoud heeft  
van 1.500 liter. Wel is het belangrijk om nog steeds zo snel 
mogelijk een waterpunt te vinden omdat hij zo’n 200 tot 400 
liter per minuut spuit, dus zelfs zo’n grote tank is leeg binnen 
minuten. 

Aan de buitenkant heeft  deze wagen ook nog verschillende com-
parti menten, daarin staan allerlei materialen voor de duizenden 

verschillende oproepen die 
een brandweer kan hebben en 
natuurlijk de slangen zelf. Elke 
wagen is hetzelfde ingedeeld 
zodat iedereen, ongeacht of 
ze op een andere kazerne 
ingedeeld zijn, ti jdens een 
oproep gelijk kan vinden wat 
ze nodig hebben. Heel mooi 
ingedeeld in kratt en en opge-
hangen, met labels en dergeli-
jke. Dit zijn ook de dingen die 
ze dus controleren bij start van 
de ploegdienst. Leuk feitje, als 
je aan de voorkant staat van 
de wagen en ze halen slangen 
aan de rechterkant, dan betreft  

brandweer doet bijna alles wat nodig is voor iemand. Als er een 
probleem is wordt bijna 9 van de 10 keer de brandweer gebeld 

het een hoogbouwbrand, hier zitt en de slangen die hiervoor 
geschikt zijn. De slangen aan de linkerkant zijn bedoeld voor 
laagbouw. Maar naast de slangen kan je enkele honderden spul-
len vinden zoals betonschaar, bezems, scheppen, dekens voor 
verkoeling, smokestopper (deken die bij een deuropening wordt 
opgehangen om de rook tegen te houden om te verspreiden), 
een grote venti lator op accu, een AED met ook kledingschaar 
en mondmasker voor mond-op-mond beademing, en nog veel 
meer. 

Die enorme hoeveelheid spullen zijn ook wel nodig, want de 

Dit bordje geeft  de dichtsbijzijnde brand-
weerkraan aan. Deze zit 8,3 

meter achter je en 2,2 meter naar rechts.

Foto’s: Nadine van Schagen 

Foto: Nadine van Schagen

want met zo’n 6 man op de wagen is er bijna alti jd wel een mo-
gelijkheid om te kunnen helpen. Ze komen voor woningbranden, 
gaslekken, reanimati es en af hijsingen voor ambulances zijn de 
algemene oproepen. Wie nu denkt dat ze het meeste met brand 
te maken hebben, zal nog verbaasd kunnen zijn. Het zijn ook 
vaak oproepen voor hulpverleningen en reanimati es, en Albert 
raadt ook aan dat het geen kwaad kan als mensen zich een 
beetje verdiepen in eerste hulp bij reanimati e want hoewel de 
brandweer binnen 1 tot 1,5 minuut op pad kan zijn bij een noo-
doproep, telt elke seconde, dus elke omstander die kan helpen 
kan een leven redden. 

Zien we dus de brandweer alleen op pad voor een oproep? Nee. 
Je kan de wagen tegenkomen bij de supermarkt als ze bood-
schappen doen, of als ze voetballen bij Hercules, of als ze rondes 
door de wijk doen om controles van de brandkraanpunten en de 
meldingsborden. Als ze op pad gaan als team gaan ze namelijk 
met de wagen, want als er een oproep komt, moeten ze gelijk 
weg. Hoe jij hierbij kan helpen? Blokker niet de toegang tot de 
brandkraan en als je in de wijk parkeert, zorg dat je niet op de 
straat staat, want je moet rekening houden dat een brandweer-
wagen geen kleine auto is. Voor woningeigenaren heeft  Albert 
Pati st nog de ti p dat ze kunnen kijken op www.rookmelders.nl/ 
om meer advies te krijgen voor de vanaf 1 juli verplichte rook-
melders. Wil je meer weten over de brandweer kan je eens een 
kijken op www.vru.nl.
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Het is stil rond het hoogbouwplan 
voor de Romerostraat. 
Gebeurt er niks? 

Ingezonden door Peter Straatman

De redactie van buurtkrant DorpsMarkt zoekt 
nieuwe redactieleden!

Lijkt het je leuk om in een enthousiast team 
samen aan de buurtkrant te werken om zo alle 

inwoners van Voordorp en Veemarkt van het 
laatste nieuws te voorzien?

Stuur een e-mail naar buurtkrantdorpsmarkt@
gmail.com of laat een bericht achter op de 

website: www.buurtkrantdorpsmarkt.nl. 
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In de vorige Dorpsmarkt schreef Frans van den Berg over de stand van zaken na de rommelige bijeenkomst in het park 
van 16 november ‘21. Hij wees al op de stilte daarna. Toch is er wel wat gaande. Hieronder een korte update.
 
Er is een nieuwe begeleider vanuit de gemeente voor dit project, Frank Speerstra. De begeleiding van de vorige 
ambtenaar viel ons wat tegen. We hadden de indruk dat ze er meer was voor de projectontwikkelaar dan voor de 
bewoners en belanghebbenden. Laten we hopen dat het met Frank beter gaat. Het gaat er immers juist om dat hij 
invulling geeft aan de rol van de gemeente bij het participatietraject ook voor de bewoners en belanghebbenden. Frank 
wees ons op de publicatie van het participatieplan door Rejoko, de projectontwikkelaar, op hun website.

Voor Voordorp aan Zet aanleiding om een aantal vragen te stellen aan zowel de projectontwikkelaar als aan Frank.
De vragen hebben betrekking op de invulling van de verschillende participatieniveau’s, dus welke invloed we als 
bewoners hebben op de plannen. Hierover bestaat voortdurend onduidelijkheid. 
En we hebben vragen gesteld over de interpretatie van het zogenaamde toetsingskader dat we als Voordorp aan Zet 
hebben ontwikkeld, zie hiervoor ook de update in de vorige Dorpsmarkt. De ontwikkelaar lijkt toch niet bereid te zijn om 
het toetsingskader als basis te nemen bij de ontwikkeling van het park. 

Verder hebben we de ontwikkelaar op de hoogte gebracht van de resultaten van de enquête die door het Wijkplatform 
gehouden is en van de petitie die Voordorp aan Zet gehouden heeft. Uit de enquête blijkt onder andere dat het 
overgrote deel van de bewoners uit Voordorp tegen de hoogbouw is, 78% van de respondenten! De petitie heeft 704 
handtekeningen van overwegend Voordorpers tegen de hoogbouw en verandering van het park opgeleverd! 

We hebben inmiddels de toezegging dat we in juni weer om de tafel gaan met Rejoko en de gemeente. Bij het verschijnen 
van deze editie van de Dorpsmarkt is het gesprek waarschijnlijk al geweest.
Wordt dus vervolgd!

Als u meer wilt weten over het project of Voordorp aan Zet: https://wijkwijzernoordoost.nl/voordorpaanzet

van de redactie



van de redactie
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Tot en met donderdag 9 juni kan je een 
parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. Waarom?
Omdat op 1 juli 2022 betaald parkeren ingevoerd gaat 
worden in de (deel)gebieden 1, 2 én 4.

Even was er verwarring ontstaan toen het meest recente 
wijkbericht door de brievenbussen viel. Op één van 
kaarten was te zien dat er ook betaald parkeren ingevoerd 
zou worden op de Voorveldselaan bij de sportvelden. 
Dit was niet naar voren gekomen in de stemmingsronde 
die vorig jaar gehouden is. Het bleek te gaan om een 
misverstand, al  denken de sportverenigingen aan de 
Voorveldselaan gezamelijk wel na over het wel/niet 
invoeren van betaald parkeren.

Hoe zit het ook alweer met het betaald parkeren? 
Betalen in deelgebieden 1, 2 én 4 is vastgesteld tussen 
06.00-11.00 uur. In het weekend hoeft er niet betaald 
te worden. Je kan straks pinnen bij de betaalautomaten 
die geplaatst worden óf met je mobiele telefoon via 
‘parkeer en bel’.  Het tarief per uur, zonder vergunning, is 
vastgesteld op €3,22. Voor bezoekers kan iedereen een 
code aanvragen waarmee bezoek met 50% korting kan 
parkeren.  Vanaf 17 mei 2022 kan je deze code aanvragen 
via www.utrecht.nl/bewonerskorting.  

Tevens kan er vanaf deze datum een parkeervergunning 
aangevraagd worden. Woonadressen zonder eigen 
parkeervoorziening komen allemaal in aanmerking voor 
een eerste parkeervergunning (€27,63 per kwartaal). 
Heb je wel een eigen parkeervoorziening, zoals een 
eigen parkeerplek of (gedeelde) garage? Dan kan je 
gebruik maken van de eenmalige overgangsregeling 
van de gemeente. Je komt dan alleen in aamerking voor 
een tweede parkeervergunning (€55,29 per kwartaal). 
Tot 9 juni 2022 worden al deze aanvragen verzameld. 
Zijn er meer aanvragen dan (nog) beschikbare plekken, 
dan zal de gemeente loten. Je hoort uiterlijk 27 juni 
2022 of je  deze vergunning hebt gekregen. Uitgeloot?  
Dan krijg je bericht op welke plaats je op de wachtlijst 
staat.  Alle aanvragen die ná 9 juni binnenkomen worden 
automatisch onder aan de wachtlijst geplaatst.

Wil  je een vergunningsaanvraag doen voor bijvoorbeeld  
mantel/thuiszorg, deelauto of een huur/leenauto? Kijk 
dan op www.utrecht.nl/parkerenbewoner. Heb je een 
eigen bedrijf? Dan kan je een zakelijke parkeervergunning 
aanvragen. Deze is niet gekoppeld aan een kenteken 
en dus flexibel inzetbaar. Kosten voor een zakelijke 
parkeervergunning  zijn €131,61 per kwartaal. Let op: heb 
je een bedrijf aan huis, dan wordt de aanvraag voor een 
zakelijke vergunning gezien als een tweede (particuliere) 
vergunning! Wil je daarnaast nog een particuliere 
(bewoners) vergunning aanvragen? Dan wordt deze 

gezien als derde vergunning. Wil je hier meer over weten? 
Je kan meer informatie vinden op https://www.utrecht.
nl/wonen-en-leven/parkeren/parkeren-bedrijf/online-
beheer-zakelijke-parkeervergunning/. Elke volgende 
zakelijke parkeervergunning kost €263,24 per kwartaal. 

Wil je meer informatie over betaald parkeren bij ons in 
de buurt,  neem dan contact op met de gemeente via 
parkeerprojecten@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 
030.

VERGEET NIET UITERLIJK DONDERDAG 9 JUNI JE 
VERGUNNINGSAANVRAAG IN TE DIENEN! 

INVOERING BETAALD PARKEREN IN DE BUURT, 
HEB JIJ JE VERGUNNING AL AANGEVRAAGD?

Deelgebied 4. Bron: gemeente Utrecht

Deelgebied  1 en 2. Bron: gemeente Utrecht



van de redactie met een bijdrage van Marij Claerhoudt
en foto’s van Ingeborg Spandaw 

Het is alweer even geleden, maar op 3 april jongstleden werd sinds lange tijd weer de Voordorpse Kunsroute 
“Voordorps Verbeelding” georganiseerd. De redactie van buurtkrant DorpsMarkt liep de route en zag dat  er 
bijzonder veel animo was om alle kunstwerken in Voordorp een bezoek te brengen.

Verschillende oraganisaties, scholen én bewoners zetten hun deuren open om hun kunst te tonen. Zo ook Marij 
Claerhoudt. Zij stelde haar woonkamer aan de Steve Bikostraat open voor publiek. In dit artikel geeft ze tevens een 
inkijk in haar ervaring met de kunstroute, hoe ze te werk gaat en haar zoektocht naar haar stijl van schilderen.   

Uiteraard mocht een bezoek aan obs Voordorp niet ontbreken. De school had voorafgaand aan de kunstroute 
het thema “kunst” aangeboden in alle klassen. Wat is het leuk om te zien dat ook de kleuters geweldige werkjes 
hebben gemaakt aan de hand van onder andere Mondriaan en Kadinsky. Het was er gezelig druk, met veel ouders 
die de kunstwerken van hun kidneren kwamen bekijken. Mooie bijkomstigheid was dat kunstwerken van de 
kinderen gekocht konden worden en de opbrengst volledig geschonken is aan giro 555 voor Oekraïne.

Buurthuis Het Wevehuis had verschillende kunstenaars gegeven, 
waaronder de Senior Schilderschool, Vera Cerutti en Lilian Glaap. 
Vooral de foto’s van het industrieel erfgoed vielen bij veel 
bezoekers erg in de smaak.    

In de punt van Voordorp stond de atelierdeur van Martien op 
den Velde wagenweid open. Verschillende werken, van 
schilderijen tot kinderkunstwerken stonden klaar om bewonderd 
te worden, waarvan velen gemaakt met een drukpers. 
Ben je enthousiast geworden en wil je zelf aan de slag? 
Neem eens een kijkje op haar website en laat je verrassen door 
de verschillende mogelijkheden (www.martienopdenvelde.nl).

Nu de kunstroute weer terug is van weggeweest, kan er meer veel enthousiasme vooruit gekeken worden naar de 
volgende edite. Organisatie, bedankt en tot volgend jaar!      
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Kunstroute Voordorps



Mijn zoektocht naar verschillende schilderstijlen en technieken

Voor mij was het de tweede keer dat ik aan de Atelierroute meedeed en vanuit huis mijn werk aan anderen durfde 
te laten zien. Er is altijd een bepaalde schroom en onzekerheid om mijn werk aan anderen te laat zien, dus daarom 
gebruik ik de term “durven”.  

Met schilderen ben ik heel voorzichtig begonnen in 2018, ik sloot me aan bij een  groep mensen uit de buurt, die 
een keer per week met elkaar schilderen in het clubhuis van de tuinvereniging Ons Buiten. En in 2018 of 2019  
deed ik met die groep van het clubhuis mee met de Atelierroute. 
Van de bezoekers kreeg ik toen zulke leuke reacties op mijn werk, dat me dat erg heeft gestimuleerd om door te 
gaan met schilderen. En in diezelfde Atelierroute maakte ik kennis met kunstschilder Martien op te Velden. Zij 
woont in de wijk en heeft Atelier aan huis. Bij haar ben ik vervolgens een aantal jaar les gaan volgen.

Het onderwerp dat ik kies voor mijn schilderijen is veelal aan de hand van een afbeelding, meestal een foto die 
me raakt vanwege de contrasten, kleurgebruik of emotie. Ik probeer dan zoveel mogelijk dat wat me raakt weer te 
geven in het schilderij. 

Daarna ben ik meer mijn eigen composities gaan maken, door bijvoorbeeld verschillende afbeeldingen te 
combineren in een schilderij. Mijn stijl bleef steeds realistisch omdat ik zoveel mogelijk de afbeelding wilde laten 
lijken. Het lijkt dan meer op “naschilderen”, en ik kwam niet “los” van de afbeelding.Ik wilde meer losser en vrijer 
werken en er meer mijn eigen interpretatie aan geven.

Om dat te kunnen doen ben ik de verschillende schilderstijlen gaan nakijken op internet of door kunstboeken te 
bekijken en naar musea  of galeries gaan. “De kunst afkijken” kun je dat ook noemen.
Daar leerde ik inzicht krijgen in compositie en kleurgebruik, en de verschillen in technieken waaronder verfgebruik, 
penseelstreken en anders omgaan met perspectief. Ook via YouTube filmpjes, diverse workshops en online 
cursussen bij verschillende kunstenaars heeft mij meer diversiteit in mijn werk gegeven. En nog steeds probeer 
ik allerlei technieken uit.Van de schilderstijl “het impressionisme” leer ik meer losser werken met perspectief en 
kleurgebruik. Van het kubisme leer ik de verschillende kleurvlakken in driehoeken, vierkanten of cilinders weer te 
geven. Het effect is bijzonder.

Op dit moment wil ik abstracter leren schilderen, of meer stilistisch. De afbeelding probeer ik te stilleren door 
enkel de essentiële lijnen en/of vlakken weer te geven. Je ziet dan nog wel wat het onderwerp is,  maar er blijft 
ook “veel te raden over”. De schilderijen die tijdens de Atelierroute te zien waren, was feitelijk mijn zoektocht in de 
verschillende stijlen die ik tot nu toe heb uitgeprobeerd.

Deze Atelierroute was erg druk bezocht, en de bezoekers reageerden allemaal erg enthousiast op mijn werk. Voor 
mij geweldig stimulerend om dat mee te maken, en daardoor is mijn schroom  inmiddels verdwenen.
Met het uitproberen en leren van technieken blijf ik voorlopig nog bezig. Hopelijk kan ik een volgende Atelierroute 
het vervolg laten zien.   
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“Ik probeer zoveel mogelijk dat wat me 
raakt weer te geven in het schilderij.”

Marij, deelneemster Kunstroute 2022

Marij Claerhoudt bij één van haar werken. 

Verbeelding groot succes  



Burg� eest�  � ent Drie�p� kenwandeling 
Utrecht�N� rd� st
Ingezonden door Leo Lentz

De drie-parkenwandeling Utrecht-Noordoost verbindt 
drie tuinenparken in de stad: De Pioniers, Ons Buiten en
De Driehoek. De wandeling gaat door deze drie parken 
en door de wijken Voordorp, Veemarkt en Tuindorp-Oost. 
De wandeling wordt gepresenteerd op zondag 12 juni a.s.
om 15 uur tijdens de feestelijke GroenmoetjeDoen!-dag, 
op Tuinenpark De Pioniers. Burgemeester 
Sharon Dijksma geeft dan de aftrap, samen met een 
groep wandelaars en met een muzikale omlijsting. 

De wandeling is ontwikkeld als onderdeel van het project Voordorp – Zusterpark Utrechtse Heuvelrug, waarmee 
groene verbindingen tussen de stad en het Nationale Park worden versterkt. De route voert niet alleen door deze drie 
groene parken in de stad, maar gaat ook langs diverse locaties waar bewoners groene initiatieven hebben ontwikkeld. 
De wandeling is 6 kilometer lang en gaat grotendeels over wandel- en fietspaden. Op 12 juni lopen de eerste groepen 
onder begeleiding van een gids deze wandeling. 

De wandeling kan ook na 12 juni gemaakt worden, dankzij de presentatie online via drie apps: Komoot, de IVN-route-
app en IZI-travel. Via Komoot is de wandeling ook beschikbaar voor blinden en slechtzienden, dankzij een optie voor 
gesproken navigatie. De toelichtingen op de verschillende twintig groene locaties zijn samen met een kaart als pdf-
bestand te downloaden op de sites van de tuinenparken.

Op 12 juni opent burgemeester Sharon Dijksma de Drie-
parkenwandeling Utrecht-Noordoost!

Dat gebeurt om 15 uur op Tuinenpark De Pioniers. Dat 
is tijdens de GroenmoetjeDoen!-dag. Er is plaats voor 45 

wandelaars die in drie groepen met een gids lopen. 

De wandeling is 6 kilometer lang en voert door drie 
tuinenparken en diverse groene locaties in de buurt

.
Aanmelden kan via acveedorp@gmail.com
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Meer informati e
Voor de wandeling: 

Leo Lentz – leorene.lentz@gmail.com – tel: 06 34 1926 32

Voor GroenmoetjeDoen!: 

Joyce Parlevliet - gmjd030@gmail.com

Voor Tuinenpark De Pioniers: 

Richard Tukker – richard.tukker@ziggo.nl

Voor Voordorp Zusterpark: 

Frans van den Berg – kijkeven@ti scali.nl

Websites tuinenparken:

htt p://www.onsbuitenutrecht.nl/ 

htt ps://www.depioniers.nl/

  htt ps://driehoektuin.nl/

Aanmelden voor de wandeling: acveedorp@gmail.com



Zusterpark Voordorp jarig!
Ingezonden door Frans van den Berg

Foto: Frans van den Berg Foto: Frans van den BergFoto: Frans van den Berg Foto: Frans van den Berg
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Eén jaar zijn we nu op weg om onze wijk te vergroenen 
samen met andere bewoners en de gemeente. Dat 
heeft  al enkele resultaten opgeleverd. Dat zijn:  het 
opnieuw inzaaien van wilde bloemen aan de Augusto 
Sandinostraat, het aanplanten van drie appelbomen 
van oude rassen bij het gemaal waar je de wijk aan de 
noordkant binnenkomt, het aanpassen van een groot 
zel� eheervak aan de Romerostraat en het maken van de 
Drie-parkenwandeling. Deze wandeling wordt op de ‘Groen 
Moet Je Doen dag’, op 12 juni,  bij de Pioniers feestelijk 
geopend door Sharon Dijksma, onze burgemeester.

Een aantal nieuwe vergroeningsprojecten 
worden naar verwachti ng binnenkort uitgevoerd.
Zo is daar het project aan de slootberm van de Karti nistraat 
waar dit najaar op verschillende plekken de toplaag 
met het gras wordt verwijderd en vervangen door 
planten en wilde bloemen. Deze stukken zullen worden 
onderhouden door bewoners.  Een ander project is de 
Andrej Sacharowstraat. Dit is nu een heel stenige straat. 
Bijna alle bewoners hebben hier aangegeven groenvakken 
in zel� eheer langs hun muren en schutti  ngen te willen. 
Een ontwerptekening met wensen van deze bewoners is 
gemaakt en wordt nu uitgewerkt binnen de gemeente. Over 
deze vergroening maakt de gemeente nog een wijkbericht.

Ook komt er een lange stoeptuin, een groenvak van 
20 meter lengte langs de fl at aan het begin van de 
Augusto Sandinostraat. Daarmee ontstaat een groen 
lint van zel� eheer boomspiegels en groenvakken van 
Aartsbisschop Romerostraat, via de Augusto Sandinostraat 
naar de parkstrook bij de A27 en ook tot aan Hercules. 
Mooi voor bewoners en wandelaars.  Vergroenen is niet 
alleen fraai maar ook belangrijk voor dieren als egels, bijen, 
vlinders en vogels. Daarnaast is het ook echt nodig om de 
temperatuur in de zomer te temperen, water op te vangen 
voor droge ti jden en water af te voeren bij hevige regens. 

Vind je het leuk om mee te denken en te werken aan 
vergroenen van de wijk? Meld je aan bij het zusterpark 
Voordorp. Elke eerste maandag van de maand 
bespreken we onze plannen en overleggen we over de 
voortgang. Ook als je alleen maar af en toe de handen 
uit de mouwen wilt steken ben je van harte welkom.

Voor meer informati e: contact Frans kijkeven@ti scali.nl 
of kijk eens  op  de  website van het zusterpark Voordorp.



Waterkwaliteit onder de maat� 
-wijklezing op 9 juni-

Foto: Maurice van Lieshout

We kennen allemaal de stikstofcrisis waar Nederland nog steeds mee worstelt, maar er dreigt een tweede milieucrisis: 
de Nederlandse waterkwaliteit is niet op orde. Nederland gaat de Europese doelen die binnen vijf jaar bereikt moeten 
worden niet halen. Natuur en Milieu concludeert dat van de 1100 kleine wateren in Nederland, zoals sloten, vijvers en 
kleine plassen, slechts 17 procent van goede kwaliteit is en een derde is van slechte kwaliteit.

Drie medewerkers van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) - Sita Vulto, adviseur voor stedelijke 
waterkwaliteit, Jannet Kamminga projectleider citizen science en Lisa van Kruijl projectmedewerker - gaan tijdens een 
wijklezing op 9 juni in op vragen als: Hoe staat het met de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater? Hoe meet 
je de kwaliteit van het water en wat zijn de oorzaken van slechte kwaliteit? Natuurlijk willen we ook weten hoe het met 
het water in onze wijken gesteld is. Dat gaan we die avond heel concreet onderzoeken. Tot slot bespreken ze met ons 
de plannen van HDSR om verbetering te realiseren en de mogelijkheden die er zijn om als gewone burger daaraan bij 
te dragen.

Start: donderdag 9 juni 20:00 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Plaats: Tuinenpark Ons Buiten (Paviljoen), Pal Maleterstraat 64, 3573 PH Utrecht
Kosten: 5 Euro (inclusief kop koff ie of thee bij ontvangst en drankje na afloop)
Aanmelden kan via het e-mailadres: acveedorp@gmail.com o.v.v. waterkwaliteit

  

Ingezonden door Maurice van Lieshout
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