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Ik ben Peter en ik woon sinds 2004 in
Voordorp.

Ik ben gepensioneerd docent audiovisueel
vormgeven aan het Grafisch lyceum Utrecht.
Ik vind het belangrijk dat Voordorp – Vee-
markt een levendige buurt blijft. Een buurt
waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Daarvoor is een informatieve krant over de
buurt onontbeerlijk. Een krant met leuke ver-
halen over buurtbewoners, waarin je leest over

initiatieven in de buurt, een krant
waarin je op de hoogte gehouden
wordt van het wel en wee van
Voordorp en Veemarkt en zijn bewo-
ners.

Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren.

Sinds 2019 ben ik ook beheerder van
de Wijkwijzernoordoost.nl

Hoi, ik ben Wilco Tielemans en ik woon met
mijn vrouw en twee dochters sinds 2014 in
Voordorp. Geweldig dat we vanuit hier in een
kwartier op de Neude en in vijf minuten tussen
de weilanden staan. Het beste van beide
werelden, dat is deze wijk voor mij. In het
dagelijks leven coördineer ik een deel van de
NOS-redactie in Hilversum: ik ben benieuwd
naar de bijzondere mensen en hun verhalen
uit onze mooie, groene wijk!

Voorwoord
De redactie is trots op deze wijkkrant, de laatste van 2022.
Waarschijnlijk vond je dit gedrukte exemplaar in de brievenbus:
de DorpsMarkt komt vier keer per jaar uit en het laatste
nummer laten we drukken en bezorgen. We zijn tussendoor te
vinden op https://www.facebook.com/buurtkrantdorpsmarkt.

Met het nieuwe jaar zo pal voor de deur willen we laten weten
dat we twee nieuwe redactieleden hebben. Allebei wonen ze in
Voordorp en beiden willen graag hun journalistieke en grafische
talenten inzetten voor de buurtkrant. Peter en Wilco stellen zich
hieronder kort voor.

Dat gezegd hebbende: we zijn altijd op zoek naar mensen die
het leuk vinden om hun kennis van Voordorp of Veemarkt te
delen met andere bewoners. We zoeken redacteuren: ervaring is
niet nodig, enthousiasme voor onze mooie buurten wel.

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en de allerbeste
wensen voor het nieuwe jaar.
Zorg goed voor elkaar en een ander.

Tot volgend jaar!

Ingeborg, Mandy, Peter en Wilco

http://Wijkwijzernoordoost.nl
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Met het doorknippen van lintjes en het zingen van het
schoollied is op 2 november de grondig verbouwde Regen-
boogschool in Tuindorp Oost heropend.

"De nieuwe school is fris, groot, fantastisch om in te werken
en te leren, gasloos en bijna energieneutraal", zei school-
directeur Janine Ziemerink tegen de vele ouders, leraren en
natuurlijk kinderen die zich verzameld hadden op het even-
eens flink aangepakte schoolplein.

Er was taart, limonade en ouders hadden allerlei heerlijke
hapjes gemaakt. Er was een speurtocht met opdrachten
door het hele gebouw, disco in de aula en een groot twister-
spel op het leerplein.

Ouders in Voordorp en Veemarkt die geen kinderen op de
school hebben, kennen wellicht wel de gymzaal van het
complex aan de Wevelaan. Kinderen van bijvoorbeeld OBS

Voordorp krijgen daar soms les. De Regenboogschool en de
gymzaal zijn meer dan vijftig jaar oud en beiden een
gemeentelijk monument. Vooral de binnenkant van het
schoolgebouw uit 1969 is flink aangepakt door een
Rotterdams bouwbedrijf: de lokalen, gangen en trappen
ogen fris en licht.

De monumentale status van het gebouw, de bijzondere dub-
bele H-vorm die zo typisch is voor schoolgebouwen uit de
jaren vijftig en zestig, is intact gebleven. Maar de binnen-
kant is helemaal in een nieuw jasje gestoken: duurzaam
door zonnepanelen op het dak en optimale isolatie. Daar-
naast is er ruimte gecreëerd voor leerpleinen en een grote
aula voor bijvoorbeeld voorstellingen. Hiermee is het
gebouw volgens de directie helemaal geschikt voor
onderwijs en opvang van nu.

Kinderen uit de buurt mogen na schooltijd ook van het ter-
rein en de nieuwe speeltoestellen gebruik maken en op 5
november waren alle buurtbewoners welkom in het volledig
vernieuwde gebouw, waar ook kinderopvang Mini Stek een
permanente plek heeft gekregen. “We hebben één plek
gemaakt voor kinderen in de crècheleeftijd tot ze naar mid-
delbare school gaan”, zei Nine Cornet van Mini Stek daar-
over.

In het gebouw van De Regenboog zitten twee groepen voor
de allerkleinsten: een groep voor 0-2 jarigen en eentje voor
2-4 jaar. “Hier kan je eindeloos spelen met fijne materialen
en lekker ravotten in de natuurtuin. En wie weet zie je je
oudere broertje of zusje door de grote ramen spelen op
school”, is te lezen op de site van Mini Stek.

Opening Regenboogschool
door Wilco Tielemans

Sporthal Voorveldselaan
update van de redactie

Sinds 2020 is bekend dat er een nieuwe sporthal gebouwd gaat worden aan de
Voorveldselaan ter hoogte van Sporting’70.
In het vierde kwartaal van dit jaar zou er een zogeheten bouwenvelop voorgelegd
worden aan omwonenden en belanghebbenden. Volgens een verantwoordelijke
ambtenaar van de gemeente heeft het proces vertraging opgelopen. De bouw-
envelop wordt pas het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Deze zal samen met
een uitnodiging voor een informatieavond in een wijkbericht opgenomen worden.
Het wijkbericht wordt huis-aan-huis verspreid.

Tijdens de informatieavond worden de bewoners en belanghebbenden verder ge-
ïnformeerd door de gemeente en er is gelegenheid om de zorgen en wensen ken-
baar te maken.
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Groen in de wijk

De Veemarkt heeft extra groen
gekregen in de Tuinhof. Boven-
dien er zijn vier extra groenvak-
ken bijgekomen in de straat
eromheen. De Blok Y apparte-
menten aan de Sartreweg
kregen acht vergrootte groen-
vakken met bij-vriendelijke be-
planting.

Afgelopen jaar was er weer een NK
tegelwippen. 135 gemeentes gingen
de strijd aan over wie de meeste
tegels kon verwijderen samen met
bewoners.

Het resultaat: Utrecht heeft meer dan
130.000 tegels verwijderd en omgezet
naar groen. Ook werden 630 nieuwe
geveltuinen aangelegd. Utrecht werd
daarmee 7e van de 22 grote deel-
nemende gemeentes. Het hielp dat het
bewoners gemakkelijk was gemaakt
door een gemeentelijke ophaalservice
voor tegels uit de eigen tuin.

Een prachtig resultaat. Of is het gek-
kigheid? Helaas, het is noodzaak, want
door de klimaatverandering krijgen we
toenemende hitte, wateroverlast en

droogte; ook in onze buurt.

Door tegels uit de openbare ruimte en
onze eigen tuin te halen helpen we
onszelf te wapenen tegen de toene-
mende hitte in de zomer. Ook kan het
regenwater beter opgevangen worden
in de bodem. Daarmee ontstaat een
water reservoir voor planten en bomen
in de directe omgeving en wordt
wateroverlast voorkomen. Elke tegel
gewipte is er één die helpt.

Want wie zag niet zijn planten
verpieteren deze zomer als ze geen
kostbaar drinkwater kregen?

Inmiddels voert de gemeente een zo-
genaamd ‘Groen Tenzij’ beleid. Groen
waar mogelijk, tenzij het niet anders

kan. Met stapjes wordt dat beleid ook
in onze wijk ingevoerd door zinloze
verharding om te zetten naar groen.
Want behalve waterberging, koelte van
groen en schaduw van bomen zijn
planten en bomen belangrijk voor
groene verbindingen voor dieren
(waaronder egels, bijen, vlinders en
vogels), maar ook voor mensen. Uit
onderzoek (en eigenlijk voelt iedereen
dat wel aan) is gebleken dat mensen
gelukkiger zijn in een groene omge-
ving.

Meedoen?

Wij krijgen energie van deze resultaten en staan klaar
voor nieuwe ideeën samen met jullie als bewoners.
We denken graag mee over jouw klimaatvriendelijke tegel-
arme groene tuin.
Voor meer informatie:
bel Frans 06 45925057 of mail kijkeven@tiscali.nl

De Andrej Sacharowstraat gaat
groener worden door 380m²
aan tegels om te zetten naar
groen en 185m² aan tegels naar
half-open bestrating dat
ingezaaid wordt met wilde
bloemenzaad. De werkzaam-
heden beginnen in december
en zijn als het weer meezit rond
15 februari afgerond.

In Voordorp kwam er 19 meter aan stoeptuin bij en werd de gehele 200
meter lange berm langs de Kartinistraat omgezet naar wilde bloemen
en plantenmengsel bovenop de berm. (zie het artikel verderop)

Zusterpark Voordorp, een bewoners initiatief, wil in overleg met andere bewoners samen vergroeningsprojecten ma-
ken van groot tot klein en deze aandragen bij de gemeente. Wij willen het proces van vergroenen versnellen waarbij
bewoners van Voordorp en Veemarkt zoveel mogelijk de regie krijgen.

Vergroeningsprojecten
door Frans van de Berg

Tegelwippen geen hypemaar noodzaak, ook in onze wijk!
door Frans van de Berg

Verschillende bewonersinitiatieven hebben
dit jaar weer veel groen opgeleverd.

mailto:mailto::kijkeven@tiscali.nl
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Een rijke rand langs de sloot
door Leo Lentz

Op een mooie zaterdagochtend in november
verzamelde zich een groep bewoners van de
R.A. Kartinistraat bij het huis van Rick Sandmann.
Daar stonden een paar kratten met planten en lag een
grote zak met zaad. Een paar weken ervoor had de
gemeente de grasstrook langs de sloot afgeplagd om de
bodem te verschralen en er vervolgens een nieuwe laag
grond met bomenzand weer opgelegd. In de berm staan
paaltjes met het verzoek aan hondenbezitters om hun
viervoeter weg van deze berm te houden. Het doel: de
biodiversiteit langs de sloot te verrijken. Een initiatief van
Zusterpark Voordorp.

Onder leiding van Rick werden er vier soorten inheemse
vaste planten ingezet: kattenstaart, gewone smeerwortel,
gewone margriet en muskuskaasjeskruid. Daarna is er
een mengsel ingezaaid met een keur van wilde bloemen
zoals duizendblad, knoopkruid en nog veel meer
prachtige namen: slangenkruid, reigersbek, havikskruid,
biggenkruid, leeuwentand, ratelaar, koekoeksbloem, ha-
zenpootje. Als dat geen verrijking is?! Nu maar hopen dat
de planten aanslaan en dat het voorjaar van 2023 een
groot bloemenfeest wordt.

Drie Parkenwandeling
door Leo Lentz

Binnenkort kun je op diverse plekken in de wijk dit
bordje tegenkomen.

De drie-parkenwandeling voert langs de drie tuinenpar-
ken in Utrecht-Noordoost: De Pioniers, Ons Buiten en De
Driehoek. En je ziet een aantal interessante groene pun-
ten in de wijken Voordorp en Veemarkt waar je misschien
nog niet eerder aandacht voor had. De wandeling is
ontwikkeld als onderdeel van het initiatief Zusterpark
Voordorp, waarmee de wijk Voordorp zich als groene
zone verbindt met het Nationale Park De Utrechtse Heu-
velrug.

Kijk ook vooral ook naar de toelichtingen bij al die inte-
ressante punten, waar je misschien al vaker langs bent
gelopen zonder te zien wat hier nu zo de moeite waard is.
Die toelichtingen vind je in het pdf-bestand op de website
van Ons Buiten en in de beide apps.

DRIE-PARKENWANDELING 
UTRECHT-NOORDOOST

IZI TRAVEL KOMOOT

Een verrassende wandeling door drie tuinen-
parken   en langs bijzondere groene locaties.

Lengte: 6 kilometer
Start: Tuinenpark De Pioniers, Kögllaan 30

Download als PDF op: www.onsbuitenutrecht.nl 
of gebruik één van onderstaande apps: 

Een goede gelegenheid om te vertel-
len over wat er allemaal speelt in de
drie parken, hoe een en ander georga-
niseerd is en welke problemen zij
ervaren.
Zo speelt in Ons Buiten het probleem
dat het park dichtgroeit door de vele
bomen. Daar staan ook bomen tussen
die volgens het nieuwe beheerplan bij-
zondere bomen in de weg staan, zoals
uitgegroeide kerstbomen. Kappen is
echter onmogelijk, omdat de gemeen-
te dat tegenhoudt.

Eenmaal weer binnen, met een warme
kop thee, vertelden de initiatiefnemers
van Zusterpark Voordorp over de di-
verse projecten om de wijk te vergroe-
nen en de problemen die daarbij over-
wonnen moesten worden.

Al met al een leerzame en inspirerende
kennismaking, zo concludeerde ieder-
een tenslotte. Susanne Schilderman

beloofde spoedig terug te komen en
de wijk verder te verkennen. En daarbij
ook aandacht te besteden aan de plan-
nen voor nieuwbouw, waar ze nu nog
niks over kon zeggen. We zien ernaar
uit!

Wijkwethouder op bezoek
door Leo Lentz

De gemeente heeft een nieuw college
en dat leverde een nieuwe wijkwet-
houder op: Susanne Schilderman
(D66). Ze zat al eerder in de raad en
heeft zich daar sterk gemaakt voor
goede etspaden, meer groen in de
buurt en betaalbare woningen.

De drie tuinenparken in de wijk (De
Pioniers, Ons Buiten en De Driehoek)
en de initiatiefnemers van Zusterpark
Voordorp nodigden haar uit voor een
bezoek. Half oktober was het zover.
Plaats van handeling: Tuinenpark Ons
Buiten. Onderwerp: groen in de wijk.

Maar het doel was kennismaking.
Daarom begonnen we met een wan-
deling door het tuinenpark met na-
tuurlijk een bezoek aan de dierenwei-
de.
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Gezonde lunch Derde Helft

Feestelijke afsluiting lezingen “gezonde Leefstijl” bij de Derde Helft

We weten allemaal hoe belangrijk voeding is voor een gezond lichaam. Op
verzoek van de gemeente Utrecht zijn hierover bij de Derde Helft een vier-
tal lezingen georganiseerd onder leiding van Lilian de la Mar, voedingsdes-
kundige en eigenaar van de Blauwe Zone te Leersum.

De belangstelling was groot, want vooral voor ouderen is het belangrijk om
in deze tijd lang fit en vitaal te blijven. Vrijdag 21 oktober was de afsluiting
met een heerlijke lunch die de deelnemers zelf hebben voorbereid. Op
deze manier wilden ze aan de bezoekers van de Derde Helft laten zien en
proeven natuurlijk hoe lekker een gezonde lunch kan zijn.

Wevehuis Agenda
Dinsdag “Het Warme Nest” Norma van der Linden info@hetwarmenest.nl / 06-81788399
Woensdag 13 - 17 Bridgeclub De Sociëteit (deelname na bevestiging) marjanenpiet@ziggo.nl
Donderdag 9 - 10 Marja Smeet MJ.Smeets@ziggo.nl

14 - 17 Vrije inloop, café
2e en 4e do 14 - 15 “Kraanvogel Qi Gong” * les door Ellen Schoenmaker met aan-

sluitend in de huiskamer van het Wevehuis een kopje thee of
koffie waarbij we kunnen napraten.
Prijs €3,00 incl kopje koffie of thee, vooraf aanmelden is niet
noodzakelijk

www.quint-essence.com

19 - 20 Marja Smeet (deelname na bevestiging) MJ.Smeets@ziggo.nl
20.15 - 21.15 Marja Smeet (deelname na bevestiging) MJ.Smeets@ziggo.nl
Nog onbekend Helend Tekenen

Vrijdag 9 - 10 Hatha Yoga / Thea Horsten Trw@ziggo.nl
Zondagochtend 1x p/m Sathya Sai Baba www.sathyasai.nl
Verschillende dagen Stichting Taijiquan Nederland
Diverse datums Stichting JoU

Stichting Taijiquan Nederland ellen@quint-essence.eu
10 jan, 8/14 feb, 14/15 mrt, 5/11 apr, 23 mei Lezing: Leon Daemen Info@bureauleonart.nl

De gemeente Utrecht, af-
deling Werk en Inkomen,
stelt gratis zelftesten en
mondkapjes beschikbaar
voor inwoners met een
minimaal inkomen.

Buurthuis het Wevehuis
heeft haar locatie beschik-
baar gesteld om hier een
pakketje op te halen.

Dit is mogelijk tijdens de
vrije inloop op donderdag-
middag tussen 14:00 en
17:00.
Of na overleg mail naar post@wevehuis.nl

C

COVID-19

T

*
Met Qi Gong oefeningen wordt qi
gecultiveerd, beheerst en gestuurd. Qi
(chi) is volgens de Chinese geneeskunde
de kracht die stroomt in al wat leeft.
Qi staat voor het Chinese concept van
levensenergie; Gong betekent zoveel als
"de kunst" of "vaardigheid".

mailto:mailto::info@hetwarmenest.nl
mailto:mailto::marjanenpiet@ziggo.nl
mailto:mailto::MJ.Smeets@ziggo.nl
http://www.quint-essence.com
mailto:mailto::MJ.Smeets@ziggo.nl
mailto:mailto::MJ.Smeets@ziggo.nl
mailto:mailto::Trw@ziggo.nl
http://www.sathyasai.nl
mailto:mailto::ellen@quint-essence.eu
mailto:mailto::Info@bureauleonart.nl
mailto:mailto::post@wevehuis.nl
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Nieuwtjes van de Dierenweide
door Leo Lentz

Wat een luxe: op de dierenweide zijn
maar liefst achttien vrijwilligers
actief.
Sommigen hebben een vaste ochtend
waarop zij de dieren komen voeren, de
waterbakken verschonen en de tegels
vegen. Anderen komen op zaterdag-
ochtend voor allerlei klusjes, naast het
voederen en vegen. En menigeen heeft
daarbovenop nog een andere taak.

Maar één van die vrijwilligers gaat ons
nu verlaten. En niet de minste, want
Paul heeft ongeveer dertien jaar als
coördinator van de dierenweide
leiding gegeven aan de hele club en
daarnaast nog talloze werkzaamheden

verricht. Je staat er niet bij stil, als je
even een bezoekje brengt aan dit
mooie plekje, maar een groot deel van
het resultaat van zijn werk is goed
zichtbaar.

De weide zelf is een fraaie groene
grasvlakte. Paul
zorgde op gezette
tijden voor bemes-
ting, en zaaide in
het voorjaar kale
plekken weer bij. Hij zette in droge tij-
den de sproeier aan het werk. En in
natte tijden vulde hij de modderplek-
ken met zand, zodat de eenden die
niet verder uitbaggeren. En de

fruitbomen: Elk jaar heeft hij ze met
zorg gesnoeid. Als een boom het niet
redde, zorgde Paul voor vervanging.
De knotwilgen langs de sloot werden
elke winter door Paul en een paar
helpers gesnoeid.

Het voer, dat moet regelmatig bijbe-
steld worden. Hooibalen en strobalen
moeten verplaatst, zodat de oude voor
de nieuwe komen te liggen. Een zwaar
klusje. Zware zakken met voer moeten
in emmers geleegd worden.

En periodiek moet het voerderschema
aangepast worden, want in de lente
wordt er minder voer gegeven dan in
de winter.

De stallen, die moeten regelmatig ge-
ruimd worden, want er komt een dikke
laag van stro en mest te liggen. Ook
een flinke klus waar Paul met een aan-
tal helpers heel wat zweetdruppels
heeft verloren. En dan is er natuurlijk
nog de zorg voor de dieren. Paul hield
ze goed in de gaten, zorgde dat de
schapen op tijd van hun vacht verlost
werden. En schakelde de dierenarts in
als een dier ziek was.

Wil je ook vrijwilliger worden? Stuur
een bericht naar:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl
Of kom eens langs op zaterdag-
ochtend.

Paul, namens alle dieren en 17 vrijwilligers:
VAN HARTE BEDANKT!

Eén vrijwilligerminder,
maar wat voor een!

De Voortuin

De winter is hét seizoen om lekker weg te dromen over de 

tuinplannen voor volgend jaar. Wat zullen we gaan zaaien? 

Snijbiet, courgettes, raapstelen? Kunnen we een plek maken 

in de tuin voor bijen die in de grond nestelen? Hoe kunnen we 

ons nieuwe bijenhotel brandveilig maken? Is er iets slims te 

bedenken om gemakkelijker aan water te komen? Welke plan-

ten zullen we komend jaar in de plantenbakken zetten?

Heb je zin om mee te dromen? Zondag 15 januari om 11.00 uur 

komen we bij elkaar met taart, thee en koffie om plannen te 

maken. Kijk t.z.t. op de website, waar we 

dat doen. www.devoortuininvoordorp.nl.

De rest van het jaar zijn we sowieso elke 

tweede zondag van de maand tussen 

11.00 en 13.00 uur in de Voortuin aan het 

werk. Iedereen is welkom om kennis te 

maken of mee te helpen. 

Dromen over 
de buurtmoestuin

In de winter is er niet 

veel oogst. Wat er nog 

wél is, is rozemarijn. 

Dat is heerlijk voor  

tijdens de feest-

dagen in de soep, 

bij aardappels of 

een ovengerecht. 

De kruiden in de 

Voortuin zijn voor alle 

bewoners in de buurt. 

Ga gerust wat plukken.

Wintertip uit 
de buurtmoestuin

devoortuininvoordorp.nl

Wist u dat

De bestrating van de Kögllaan ein-
delijk vernieuwd is. Glad en strak
fietst het weer heerlijk.

mailto:mailto::secretariaat@onsbuitenutrecht.nl
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We horen alweer een hele tijd niets nieuws over de hoog-
bouwplannen bij het parkje aan de Romerostraat.

Op 24 juni vertelde projectontwikkelaar Rejoko ons dat zij er
nog niet uitkomen met de eigenaren. Of hij bij zijn verhaal
het achterste van zijn tong liet zien, daar moeten we naar
gissen.

In dit gesprek hebbben we geprobeerd concrete afspraken
te maken over inspraak. De ontwikkelaar en de gemeente
willen, zodra er een duidelijk plan is, een aantal keren met
een groep bewonersafgevaardigden overleggen; hoe groot
die groep zal zijn is nog niet bekend. Ook hebben we
opnieuw het door ons ontwikkelde toetsingskader (een set
van kernwaarden van het park die onaangetast moeten
blijven) te berde gebracht. Helaas wilde de ontwikkelaar
daar niets in toezeggen.

Op 25 oktober mailde Frank Speerstra, projectbegeleider
vanuit de gemeente, dat er nog steeds geen voortgang is.

Raadsinformatiebijeenkomst (RIB), 15 november
We waren uitgenodigd voor een zgn. Raadsinformatiebijeen-
komst, afgekort RIB. Deze bijeenkomst ging over zelfbeheer
van bewoners, wat daarbij goed gaat en wat er beter kan.
Zelfbeheerders van o.a. sportzalen, buurthulp en

speeltuinen bleken er tegenaan te lopen dat er weinig
‘gevoel voor zelfbeheer’ is bij de gemeente. Er komt een
muur van regels op je af, je hebt een enorme berg papier-
werk, hulp van de gemeente komt te laat, helemaal niet of
werkt averechts. De gemeente wil vaak wel, maar ja die
bureaucratie…
Binnenkort komt er ook een raadsinformatieavond over het
Utrechts Plan Proces (UPP), voor ons nog interessanter.

“Hack je stadsie”-avond, 16 november
Deze avond was georganiseerd door de Utrechtse Ruimte-
makers. Onderwerp was hoe bewoners meer invloed kunnen
uitoefenen op de leefbaarheid van de stad, met als motto:
‘laten we de stad weer van ons maken’.

Allerlei projecten vanuit de gemeente passeerden de revue
waarbij het inspraakverhaal praktisch een gelopen race was.
Maar ook waren er voorbeelden waarbij het verrassend
goed kwam.

Rode draad op beide bijeenkomsten was dat de gemeente
best ruimte wil geven aan activiteiten, maar vaak zijn de
kaders beperkt of zijn er eerder al afspraken gemaakt met
ontwikkelaars en vastgoedpartijen. Eigenlijk is niemand
daar gelukkig mee: slechte sfeer, bezwaarschriften, proces-
sen etc.. We moeten dus telkens zo vroeg mogelijk invloed
zien uit te oefenen.

Meer weten?
Kijk op: https://wijkwijzernoordoost.nl/voordorpaanzet

Stilte rond hoogbouwplan Romerostraat
door Voordorp aan Zet

De Wijkwijzer
Noordoost is een
website met een
agenda voor en
door bewoners.
Alles wat er te
doen is in Noord-
oost en waar je
wat kan vinden,
staat erop.

Dus activiteiten,
cursussen maar

ook leuke wandelingen. Het is ook heel
eenvoudig om er zelf wat op te zetten.
Dus geef je een cursus, of organiseer
je een leuke activiteit? Zet hem dan
snel en gratis op de Wijkwijzer Noord-
oost.

Heb je iets aan te bieden? Bijvoorbeeld
als chauffeur om mensen naar het
ziekenhuis te brengen. Of misschien
heb je wel zelf wel een chauffeur
nodig. Zet het op de Wijkwijzer!

Heb je een goed idee voor je straat of
buurt, start een project op de
Wijkwijzer om dit samen met anderen
te realiseren.

De Wijkwijzer heeft elke week een
nieuwsbrief met daarin alle nieuwe
items en aankondigingen voor de
komende week. Meld je aan!

www.wijkwijzernoordoost.nl

Wijkwijzer Noordoost

https://wijkwijzernoordoost.nl/voordorpaanzet
http://www.wijkwijzernoordoost.nl
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door Liesbeth Simpelaar

Een vaste rubriek over het ontstaan
van en de architectuur, kunstwerken,
markante en merkwaardige dingen in
onze buurten.

Heb je wensen voor deze rubriek?
Stuur me een bericht via de
Wijkwijzer Noordoost.

Hoe Voordorp ontstond

Vroeger was een groot deel van Ne-
derland onbegaanbaar moeras. Plan-
ten lagen in het water te rotten en in
de loop van de eeuwen ontstonden
dikke veenlagen.

Door de groeiende bevolking in de
Middeleeuwen werd hout schaars, en
met gedroogd veen, turf, kon je huizen
verwarmen en eten koken. Daarom
werden de veenmoerassen ontgonnen.

In het noordoosten van Utrecht start-
ten de monniken van de abdij in Oost-
broek (bij De Bilt) in de 12de eeuw de
ontginning. Daarna namen diverse
landheren de leiding over, die tot aan
Hollandse Rading kwamen. Op de te-
kening hiernaast uit 1873, te vinden op
de site Topotijdreis, zie je wat een fijn-
mazig netwerk aan sloten er gegraven
is voor de afwatering van het veen.

De ontstane polder tussen de
Voordorpse dijk, Utrecht en De Bilt
heette Voordorpse polder, naar het
14de eeuwse dorpje Voordorp. Dat
werd sinds 1550 Blauwkapel genoemd,
omdat het kerkje van binnen blauw
was geschilderd.

De ontginningen duurden tot in de
16de eeuw, en daarna klonk de grond
in. Het hele Hollands-Utrechtse veen-
gebied kwam twee meter lager te
liggen en was alleen nog te gebruiken
voor veeteelt.

Daardoor was de Voordorpse polder in
de 19de eeuw geschikt als onderdeel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
hij kon makkelijk onder water worden
gezet. In 1853 werd de Kringenwet
ingevoerd en mochten binnen een
straal van 300 meter van de forten
alleen houten gebouwen staan, die
snel konden worden afgebroken. Fort
Blauwkapel en Fort Voordorp waren

tot 1960 in gebruik.

Maar daarna was de weg vrij om er
woningen te bouwen. In 1988 maakten
de architecten Aat van Tilburg, Theo
Bosch en Pietro Hammel een ontwerp
voor een nieuwe buurt, genoemd naar
het vroegere Voordorp.

De buurt kreeg de vorm van een blad
met nerven, waarbij de nerven de
gebogen lijnen waren van de straten.
De middennerf van het blad werd de
Aartsbisschop Romerostraat. Omdat
dat de enige toegangsweg was tot
Voordorp kwam daar wel kritiek op.
Ook kostte het moeite om toestem-
ming van de NS te krijgen, want er
moest een oversteek komen over de
Oosterspoorbaan.

Volkstuinpark Ons Buiten was er al en
werd in het ontwerp geïntegreerd. Het
ligt lager dan de rest van Voordorp,
want om huizen te kunnen bouwen
werd de grond opgehoogd.

Zo verrees begin jaren negentig
Voordorp, een voor auto’s en bussen
doodlopende buurt. Maar Aat van
Tilburg ontwierp leuke doorgangetjes
voor voetgangers en fietsers.
Daarover de volgende keer meer.

Utrechts Archief, Fotodienst GAU, cat.nr. 85392

Hoe het was en hoe het is
Rubriek over Voordorp en Veemarkt (deel 1)

https://wijkwijzernoordoost.nl/project/8269/info-over-voordorp
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Tijdens het “Heel Veemarkt Fietst”
spreekt de redactie even met
oud-wielrenner, NOS-verslagge-
ver en stadgenoot Stef Clement.
Hij is door de organisatoren van
het evenement uitgenodigd om
bezoeker toe te spreken over het
belang van fietsen.

“Vroeger fietste iedereen. Toen ik
jong was moest ik altijd op de fiets
naar school. Als de zon scheen,
maar ook als het hard regende of
sneeuwde. Nu is fietsen niet meer
normaal. Ik moet zelfs mijn eigen
kinderen aansporen om op de fiets
te gaan! Het is dus echt nodig om
fietsen te promoten”, aldus Stef.

Hij geeft aan dat samen fietsen
een mooi verbindingsmiddel is.

Ook voor mensen die (nog) niet
kunnen fietsen. “Als jij iemand leert
fietsen, krijg je er vaak iets moois
voor terug. Iemand die misschien
jouw band kan plakken als je hebt
lekgereden of een uitnodiging om
een bij iemand te komen eten”.
Volgens de oud wielrenner is
samen fietsen het hebben van
mooie gesprekken, het maken van
nieuwe vrienden en samen de
wereld ontdekken.

Dat gebeurt niet als iedereen
steeds voor kleine afstanden de
auto pakt. “Investeren in goede
regenkleding is voordeliger dan
steeds de auto pakken én beter
voor het milieu en je portemonnee.
Als je vaker de fiets pakt, bespaar

je zo een tank brandstof. Voor dat
geld kan je een hoop andere leuke
dingen doen!”

Initiatieven zoals “Heel Veemarkt
Fietst” draagt hij dan ook een
warm hart toe en dragen volgens
hem bij aan het enthousiasme om
te gaan fietsen.

Bij het vervolg op “Heel Veemarkt
Fietst” komt hij graag weer langs.
Wil jij weten wanneer je Stef kan
zien en het gesprek met hem aan
kan gaan? Hou de social media
kanalen van Veemarkt Utrecht en
Veemarkt Samen in de gaten.
Iedereen uit de buurt is van harte
welkom!

Oud-profwielrenner Stef Clement op de Veemarkt

Heel Veemarkt Fietst
van de redactie

Al een flink aantal jaren heeft de Veemarkt een eigen
initiatieven-pagina op Facebook, gerund door enkele
enthousiaste bewoners.

Sinds kort heeft de pagina een nieuwe naam: Veemarkt
Samen. Dit om de saamhorigheid op de Veemarkt te
versterken en samen tal van initiatieven tot stand te laten
komen.

Op Burendag 2022 (24 september) werd in de Haflinger-
straat “Heel Veemarkt Fietst” georganiseerd. Een ochtend
waarbij, hoe kan het ook anders, de fiets centraal staat. Een
mooi pumptrack-parcours was aangelegd voor kinderen,
zodat zij, volledig ingepakt met valbescherming en een

helm, een fiets
konden lenen en
het parcours kon-
den verkennen.
Dit alles onder
leiding van ACT-
BMX. Dat het af
en toe flink
regende mocht
de pret niet druk-
ken. Om de straat
volledig in thema
op te toveren wa-
ren er verschil-
lende kraampjes.
Bij “Crêpe de
Coureur” kon
iedereen een
heerlijke pannen-

koek krijgen,
gebakken door
bewoners van
de Veemarkt.
Daarnaast was
er ook gedacht
aan iets te
drinken, water,
koffie en thee
tevens gratis bij
een van de kra-
men worden ge-
haald.

Uiteraard kan een fietsevenement in Utrecht niet zonder de
komst van Utrechtse Fietsburgemeester Jelle Bakker. Hij
had voor de gelegenheid de enige duo-fiets in Utrecht mee-
genomen. Hier kan je met twee personen op fietsen,
waardoor je tijdens het fietsen goed met elkaar kan
communiceren. Deze fiets is uitermate geschikt voor het
Fietsmaatjesproject, waarbij mensen die niet meer zelfstan-
dig kunnen fietsen er toch met een maatje op uit kunnen
trekken. Jelle Bakker wil dit project ook naar Utrecht halen.
Wil je meer weten over dit project: www.fietsmaatje.nl.

De enthousiaste bewoners die Veemarkt Samen runnen
hebben laten weten in het voorjaar een vervolg te organise-
ren op dit evenement. Wil je er dan bij zijn, of meer willen
weten welke initaieven er op de Veemarkt ontwikkeld
worden?
Facebook: Veemarkt Utrecht en Veemarkt Samen.

foto: Jehannes de Boer

foto: Tesse Rijntalder

Veemarkt nieuws

http://www.fietsmaatje.nl
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Heb jij ze gezien?
De Pieten die op
zondag 27 novem-
ber in de Haflin-
gerstraat op de
Veemarkt waren?
Veemarkt Samen
had ze uitgenodigd
om alle kinderen
van de Veemarkt
van iets lekkers te voorzien!

De straat kon versierd worden met tekeningen die de kinderen voor de Sint
hadden gemaakt, zodat de Pieten ze bij Sint kunnen afleveren.

Pieten in de Haflingerstraat
van de redactie

Met ingang van het nieuwe jaar zullen vele bewoners van
Voordorp en Veemarkt dieper in de buidel moeten tasten
om te kunnen parkeren in de buurt.

Afgelopen juli is op veel plekken in de buurt betaald parke-
ren ingevoerd. Alleen in de kop van Voordorp is het (nu)
nog mogelijk om gratis te parkeren. Tussen 06.00 en 11.00
uur is er betaald parkeren. Per 1 januari 2023 stijgen de
prijzen aanzienlijk: een eerste bewonersvergunning met
zo’n 35% per kwartaal en een tweede bewonersvergunning
met bijna 70% per kwartaal. Een kaartje bij de parkeerauto-
maat stijgt met 25%.

Waarom stijgen de tarieven? De gemeente past de prijs elk
jaar aan vanwege de stijgende kosten. En de gemeente wil
dat de stad aantrekkelijk, gezond en bereikbaar blijft.

Daarvoor is het noodzakelijk dat er op een andere manier
én duurzamer gereisd wordt in Utrecht. Het rijden met de
auto wordt daarom ontmoedigd door de parkeerkosten te
verhogen. Met het opgehaalde geld heeft de gemeente de
intentie om in wijken te investeren in meer ruimte voor
fietsen, wandelen of groen.

Daarnaast heeft de gemeente besloten dat feestdagen
vanaf het nieuwe jaar geen uitzondering meer zijn bij
betaald parkeren!

Wil je meer weten ? Kijk dan
op utrecht.nl/parkeerta-
rieven.

Parkeertarieven in de buurt stijgen per 1 januari 2023
van de redactie

door Leo Lentz

De afgelopen maanden kon het einde-
lijk weer: nieuwe wijklezingen en ex-
cursies. Georganiseerd door de
Activiteitencommissie Veemarkt/
Voordorp.
In het voorjaar verzorgde Anton
Schortinghuis, een groot vogelkenner
uit Voordorp, een presentatie over de
zang van vogels die we in de buurt
kunnen horen. En hij liet zien hoe die

zang samenhangt met de vorm van de
snavel, en wat die snavelvorm weer
betekent voor het soort voedsel dat de
vogel zoekt. Daarna gingen we in drie
groepen op pad in Tuinenpark Ons
Buiten om ze te horen: de winterko-
ning, vink, merel, zanglijster, koolmees,
pimpelmees, roodborst, en wat al niet
meer. Er waren ruim veertig
deelnemers.

Op 20 oktober gingen we met drie
groepen op excursie langs drie bijzon-
dere woonvormen in de wijk.
We werden ontvangen door Het Groe-
ne Dak, De Marktmeesters en Kas &Co
(meer-generatie-wonen). Op elk van
die locaties vertelden bewoners over
de geschiedenis van hun woonproject,
de architectuur en de manier waarop
bewoners er met elkaar samenleven.
Ten slotte was er op 22 november een

drukbezochte avond over manieren
om energie te besparen door te
investeren in bijvoorbeeld zonnepa-
nelen, (lucht)wamtepompen en bo-
demwarmte.
Runa Lentz praatte ons bij over de be-
schikbare technieken en de voor- en
nadelen van verschillende opties.
Daarna vertelden twee bewoners over
de keuze die zij voor hun huis gemaakt
hadden. Aansprekende voorbeelden
die duidelijk maakten dat het allemaal
niet voor niks is, dat er (soms) obsta-
kels moeten worden overwonnen, maar
het resultaat uiteindelijk helpt om
klimaatbestendiger te wonen.

Voor 2023 komt er een nieuw
programma met wijklezingen en excur-
sies. Wil je op de hoogte blijven? Of
heb je een suggestie voor een activi-
teit? acveedorp@gmail.com.

Wijklezingen en excursies

Paviljoen Ons Buiten

http://utrecht.nl/parkeertarieven
http://utrecht.nl/parkeertarieven
mailto:mailto::acveedorp@gmail.com
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Buurtkrant DorpsMarkt wordt gemaakt door een onaf-
hankelijke redactie van vrijwilligers en wordt mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het initiatievenfonds van
de gemeente Utrecht. De redactie is niet aansprakelijk
voor ingezonden stukken en houdt zich het recht voor
deze waar nodig te wijzigen.

Redactie:
Ingeborg Spandaw, Peter Straatman, Wilco Tielemans,
Mandy Tober

Opmaak: Peter Straatman
Drukwerk: drukkerijkemker.nl
E-mail: buurtkrantdorpsmarkt@gmail.com
Website: www.buurtkrantdorpsmarkt.nl
Facebook: www.facebook.com/buurtkrantdorpsmarkt

Oplage: digitaal en 25x gedrukt
Verschijning: 4x per jaar
Sluitingsdatum kopij:
26-03-2023

Colofon

Buurtkrant voor Voordorp en Veemarkt
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