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Nieuwsbrief 
Nº. 3   14 september 2010 

 

 

 

Algemeen 

Dit is de nieuwsbrief over de voortgang van de herinrichting van het Noordse park e.o. 

Het 1
e
 burgerinitiatief van Utrecht ter waarde van € 1,1 miljoen.   www.noordsepark.nl 

 

Het 2-kolommenstuk als reactie op de inspraak van november 2009 is verspreid. 

 

De uitvoering is nog steeds in volle gang. Vrijwel elke dag wordt er ergens in de buurt aan 

gewerkt door zowel de gemeente en de aannemers als door de buurt zelf. Het park wordt steeds 

intensiever gebruikt (spelen, voetballen, picknicken, borrels, zonnen en ontmoeten) en de buurt 

geniet er van.  

 

Het blijkt dat er ondanks alle gemeenschappelijke inspanningen om de buurt mooi te maken 

toch veel vuil achtergelaten wordt en er regelmatig vernielingen en graffiti wordt geconstateerd. 

Dat is heel erg jammer en doet afbreuk aan het burgerinitiatief.  

Probeer met zijn allen deze mensen hierop aan te spreken en blijf het melden! Hoe meer er 

gemeld wordt hoe intensiever er gesurveilleerd én gehandhaafd wordt. 

Ik hoop dat de vervuiling en de vernielingen steeds makkelijker tegen zijn te houden of wellicht 

te voorkomen zijn doordat de buurt nog mooier wordt naarmate de uitvoering vordert en er 

steeds meer buurtbewoners op straat, op het plein en in het park verblijven. 

 

 

Uitvoering 

HEKWERKEN 

Het hekwerk voor deze hondenspeelweide is geplaatst en voorzien van 3 ingangen.  

Door de buurt wordt nog een 4
e
 ingang gewenst in de versmalling boven op de heuvel. 

Bij de drie poorten worden nog stoeptegels gelegd. 

Het ontwerp voor een hekwerk voor de 2
e
 hondenspeelweide langs de Oudenoord wordt 

momenteel uitgewerkt door "de dochter van de smid". 

Dit wordt een speciaal hekwerk met de naam van het Noordse park erin. 

De oude hekwerken langs en onder de trap bij de entree aan de Lagenoord worden nog 

weggehaald, zodat het vuil en het onkruid door het beheer weggehaald kan worden. 

 

HONDEN 

De benodigde hondenroutepaaltjes (waar mag wat wel en niet) worden momenteel in kaart 

gebracht. Het worden lage houten paaltjes (Staatsbosbeheer) met een plaatje erop. 

Er is al een vrijwilliger gevonden die de hondenpoepzakjes wil bijvullen, dus nu kunnen we de 

uitgiftepunten gaan bestellen en plaatsen. 

Een drinkwaterpunt voor de honden blijkt wel voor te komen in Utrecht dus mag het ook in het 

Noordse park. Dit traject wordt weer opgestart. 
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SPELEN 

De speeltoestellen voor de meiden zijn geplaatst en worden door jongens en meisjes en door 

jong en oud gebruikt. De gietrubberen ondergrond onder de schommels was al tijdens het 

uitharden vernield en is onlangs hersteld. 

Het extra kunstgras voor het voetbalveld komt in de 2
e
 helft van september, eindelijk!! 

De speeltoestellen van 0-6jr.nabij het pleintje komen pas in het voorjaar van 2011 omdat eerst 

de riolering moet worden vervangen. 

 

PLEIN 

Het beeld 't Pratertje van de Utrechtse kunstenaar Theo Vathorst is alvast nabij het nieuwe 

pleintje neergezet zodat zowel de buurt als het beeld kan wennen. Dit is nog niet zijn definitieve 

plek. Dat komt als het plein wordt ingericht. 

In maart 2011 wordt er begonnen met het vervangen van de riolering en aansluitend wordt de 

verkeersituatie gewijzigd en het plein ingericht. 

De dochter van de smid is ook al bezig om de speciale noordse parkbanken voor het plein uit te 

werken. 

 

PARKEERTERREIN OUDENOORDFLAT 

De voorbereidingen voor de herinrichting van dit parkeerterrein zijn in volle gang. De 

verwachting is dat er in oktober gestart kan worden. Rondom de flat wordt de stoep breder en 

worden er fietsklemmen, de zogenoemde zwarte tulips, geplaatst. Een aandachtspunt is het aan- 

en afrijden van leveranciers voor de winkels. Zij steken in de regel vanaf de parkeerplaats 

achteruit langs de achterkant van de flat tot nabij de leveranciersingang. 

Er wordt achter de flat intensief geparkeerd en soms zelfs in de border. Er worden tegenwoordig 

hele stevige stalen buizen als voethekje geplaatst tegen bv ongewenst parkeren en doorrijden. Ik 

zal uitzoeken of dat hier ook toegepast kan worden. 

Op aanvraag van enkele bewoners van de flat wordt nog een andere lokatie voor het 

kringlooppunt onderzocht. Er zijn 4 plekken voor ondergrondse bakken. Tot dusver zijn we 

uitgegaan van Textiel, Glas en 2x Papier. Plastic is bovengronds en derhalve niet gewenst. 

 

VERLICHTING 

Het vervangen van de huidige verlichtingsarmaturen door de sfeervolle Pirnamasten met 

hangende lantaarn (zoals het vroeger was) zit niet in de 1,1 miljoen maar is wel voorgesteld 

voor het vervolgplan. We proberen om de hiervoor benodigde kabels en leidingen gelijk met de 

rioleringswerkzaamheden al de grond in te krijgen zodat het vervangen van de masten minder 

kostbaar is en daardoor sneller te realiseren is. 

 

PADEN 

Het nieuwe pad langs de bloeiende Kokkenhofborder is een succes en wordt intensief gebruikt. 

Het pad bij de entree van de Lagenoord wordt nog langs het hek rechtdoor getrokken. Zo ook 

het laatste stukje langs de Oudenoordflat. 

Ook komt er nog een brommerwering aan weerszijden van het spoorpad. Helaas kunnen we 

deze niet zo smal maken dat er echt geen brommer meer door kan omdat er anders geen 

scootmobielen, rolstoelen en wandelwagens meer door kunnen. 
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PODIUM 

De studenten van de Hogeschool Utrecht hebben een prachtig ontwerp gemaakt. Desgewenst 

kun je een zeildoek als dak spannen voor een beter geluid en tegen de regen. In het podiumvlak 

zit een interactief deel en er komt een WIFI-punt. Het is de bedoeling dat de buurt in 

samenwerking met de studenten van mediatechnologie het interactieve programma gaan 

schrijven. Mogelijkheden te over, bijvoorbeeld; een buurtkrant, aankondigingen van 

buurtfeesten, verjaardagen en trouwerijen, spelletjes voor kinderfeestjes, levend schaken, 

virtuele barbecue, lichtshows, weerberichten, buurtplattegrond, plantennamen etc.etc. Deze 

ontwikkeling maakt het mededelingenbord aan het pleintje overbodig. 

Ik heb eerdaags een afspraak met het Ingenieurs Bureau Utrecht om het bestek, de begroting en 

de planning te gaan maken. Ook zal ik een antigraffiti behandeling en abonnement meenemen in 

de begroting Het interactieve gedeelte gaat boven onze begroting uit maar is wel een hele leuke 

toevoeging en daarom is door de HU en de gemeente Utrecht in het kader van Mooi Nederland 

voor dit podium een aanvraag gedaan. In november komt daar de uitslag van. 

 

AFVALBAKKEN EN BANKJES 

De bankjes uit het rosarium worden door het hele park heen teruggeplaatst. 

De banken achter de schommels worden verplaatst zodat ze minder donker en nat staan. 

Boven op de heuvel komen 2 grote vierkante afvalbakken (zoals bij de Weerdsluis). De huidige 

bakken zijn te klein en worden gemakkelijk door brommers e.d. omgeduwd. 

 

GROEN 

Beplantingsplan 

Hans Booij heeft een beplantingsplan voor de hele buurt gemaakt met grote plantvakken; 

1. Beplantingsplan; spoortalud, bomen, bloembollen en hagen oktober 2010 

2. Beplantingsplan entree Lagenoord    oktober 2010 

3. Beplantingsplan entree Oudenoord    oktober 2010 

4. Beplantingsplan border Pelsschool    gereed 

5. Beplantingsplan Onder de Linden    gereed 

6. Beplantingsplan Kokkenhoflaan    gereed 

7. Beplantingsplan Pylswaardsteeg    in voorbereiding 

8. Beplantingsplan Engelen van Pijlsweertstraat   oktober 2010 

9. Beplantingsplan Oudenoordflat winkels    oktober 2010 

 

Beheer 

Ook maakt Hans Booij een beheerplan voor het groen. 

Een groot deel van het beheer kan door de gemeente Utrecht gedaan worden. 

 

Zelfbeheer 
Een ander, meer specifiek, deel wordt door de groenzelfbeheergroep gedaan. 

De groep is enthousiast gestart en het aantal mensen groeit gestaag, zie www.noordsepark.nl 

Hans Booij begeleidt deze groep door: 

1. het bijhouden van de plattegrond met plantvakken en informatie voor de buurtsite. 

2. het verstrekken van een onderhoudsschema voor groot en klein onderhoud 

3. verstrekken van een gereedschapslijst (kruiwagen, snoeischaar e.d.) 

4. een aantal keer per jaar een dagdeel gezamenlijk het groot onderhoud te doen 

5. jaarlijks een evaluatie over het groen; wat loopt goed, wat niet en wat mist er nog. 

 

Wil je graag meedoen dan kun je je aanmelden bij Robbert van Vliet, Schouwweteringstraat 1 

Op zondag 26 september worden op een aantal plekken in de buurt geveltuinen aangelegd. 

Kijk op de website www.noordsepark.nl 
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Bomen 
Momenteel wordt de velvergunning opgesteld voor het aantal bomen wat gerooid of verplant 

moet worden. In oktober of november worden er weer nieuwe bomen geplant. In aantal worden 

er meer bomen geplant dan dat er gerooid worden, zie ook Nieuwsbrief 1. 

2 zuileiken zijn nog niet aangeslagen, er wordt bekeken of deze vervangen moeten worden. 

Ook is er een zuileik op een verkeerde plek gezet en deze wordt nog verplaatst. 

 

Bollen 
Op 6 september j.l. zijn de eerste bollen de grond in gegaan. Het zijn er in totaal meer dan 

150.000! Ze bloeien jaarlijks in verschillende kleurschakeringen van februari tot medio mei. 

 

NAAMGEVING 

De Parkpaden hebben nog een naam nodig. 

Zijn er al ideeën of zal ik een voorstel doen? 

Ook wordt er door diverse bewoners geopperd om op sommige blinde gevels grote historische 

foto's op doek op te hangen. Ik vind dat een goed idee maar daar moeten we dan een ander potje 

voor zoeken. 

 

MITROS PIJLSWAARDSTEEG, zie ook Nieuwsbrief 1 

Er is overleg geweest tussen Mitros en Grondzaken gemeente Utrecht. Beiden vinden het een 

goed plan en staan welwillend tegenover dit initiatief maar hebben een aantal zaken, dat 

uitgezocht moeten worden en eind september is er weer een overleg. Wordt vervolgd zullen we 

maar zeggen. 

 

OVERIG 

Er staat een kapotte elektrakast langs het Spoorpad, Jan Scheepmaker zoekt uit of deze 

weggehaald kan worden. Verder is er een onduidelijk stalen luik in de border van de 

Kokkenhoflaan, ook dat zoekt Jan Scheepmaker uit. 

 

 

Gepland 

Riolering vervangen en herinrichting straat 
Kokkenhoflaan & Oude Pijlsweerdstraat   Voorjaar 2011 

Engelen van Pijlsweerstraat & Schouwweteringstraat  Voorjaar 2012 

Noordse Parklaan & Enthofstraat    Voorjaar 2013 


