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Nieuwsbrief 
Nº. 4 6 september 2011 

 

 

 

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 

 

Stukje bij beetje worden de onderdelen uit jullie plan uitgevoerd.  

Voor ons aller gevoel soms te langzaam maar toch gebeurt er eigenlijk altijd wel iets. 

Zo kan ik me al erg verheugen op het pleintje wat er komen gaat maar het is nog steeds niet 

duidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen. Waarschijnlijk komt die duidelijkheid 

er in september… 

 

Uitvoering 

HEKWERKEN 

Het ontwerp voor een hekwerk voor de 2
e
 hondenspeelweide langs de Oudenoord is uitgewerkt 

door "de dochter van de smid" en aan de bewonerscommissie gestuurd ter beoordeling. Evenals 

de naamborden die aan het bestaande hekwerk komen van de beide ingangen van de speeltuin. 

De ontwerpen zijn goedgekeurd. de definitieve offertes zijn gemaakt en deze week gaaat de 

opdracht de deur uit waarna de smeden ze gaan maken.  

Het oude hekwerk onder de trap bij de entree aan de Lagenoord is al weggehaald. Het laatste 

deel langs de leuning wordt nu ook nog spoedig weggehaald. 

 

HONDEN 

De benodigde hondenroutepaaltjes (waar mag wat wel en niet) zijn besteld. 

Bij elke ingang van het losloopterrein komt een bordje met losloopterrein. Bij de 4 ingangen 

van het voetbalveld komen de paaltjes met verboden voor honden en een paaltje bij elk van de 3 

geplande hondentoiletten. Het 3
e
 hondentoilet (Engelen van Pijlsweertstraat) moet nog 

aangelegd worden. Voorlopig komen er nog geen paaltjes t.b.v. de ligweide.  

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

uitgiftepunten gaan bestellen en plaatsen. Voorlopig komen er 2 bij de reeds aangelegde 

hondentoiletten (Oudenoord en Lagenoord) 

Het blijkt dat de zuileiken erg favoriet zijn bij de honden om eens fijn aan te knagen omdat ze 

daar goed bij kunnen. Ook voor puppies die aan het wisselen zijn. Dit is dus geen geschikte 

boom in een losloopterrein voor honden. 

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

Noordse park. Dit waterpunt komt in het gras bij de hoek van de speeltuin in de hoek van het 

spoortalud / ligweide. Er is een nieuw tappunt “Jointhepipe” op de markt gebracht. Er kan een 

hondendrinkbak bij geplaatst worden en dus wordt deze ook deze week besteld. 

Het losloopterrein wordt goed bezocht en in de regel erg gewaardeerd door zowel de honden als 

hun bazen. Beiden blijven er lang hangen, spelen en kletsen en zodoende komen er nog allerlei 

aanvullende ideeën en opmerkingen, zie hieronder! 
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1. Of de afdeling groen af en toe een dode boom in het losloopterrein neer willen leggen 

en of wat grotere afgezaagde takken. De honden kunnen dan hieraan knagen, trekken en 

slepen. (Dit is inmiddels doorgegeven aan deze afdeling) 

2. Een (picknick)bank in het losloopterrein voor met name de wat oudere mens om erbij te 

kunnen gaan zitten. 

3. Een speeltoestel voor de honden; bv 2 robinia palen van 2,2m hoog op ongeveer 1,5 

meter afstand van elkaar met een stang op 2 meter hoogte ertussen. Dan kunnen de 

bazen daar zelf verschillende dingen aanhangen zodat de honden daar aan kunnen 

hangen en bijten. 

4. Een zandbak zodat de honden daar in kunnen poepen. Dat ruimt veel makkelijker op 

dan hondenpoep van het gras af te moeten halen. Je hebt als baas namelijk een 

opruimplicht van hondenpoep op een losloopterrein. 

5. Een tussenhek om 2 losloopterreinen te hebben. Niet alle honden kunnen goed met 

elkaar overweg en zo heb je de keus. 

Voor de aanvullende wensen 2-5 kan het leefbaarheidbudget worden aangesproken. De 

bewoners moeten hiervoor zelf een aanvraag doen. 

 

SPELEN 

De speeltoestellen van 0-6jr.nabij het pleintje komen pas met de aanleg van het pleintje. De 

toestellen zijn al wel klaar en staan in de opslag te wachten. 

 

PLEIN 

Zoals al in de inleiding aangegeven is het nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen 

beginnen. Wel is duidelijk dat de rioolwerkzaamheden zijn veranderd. Er wordt nu alleen 

gerelined (kous in het riool) en de huisaansluitingen worden vernieuwd. 

Daarbij wordt er een drain gelegd in de rijweg en er wordt een aansluiting gemaakt op de Vecht 

De rijweg wordt uitgevoerd in waterpasserende klinkers zodat regenwater niet meer in het riool 

terecht komt maar via deze drain naar de Vecht afgevoerd wordt. 

Dit jaar worden de Oude Pijlsweerdstraat, Kokkenhoflaan, Noordseparklaan en de Enthofstraat 

gedaan. Aansluitend volgt de aanpassing van de bestrating voor het pleintje en het straatprofiel 

van de Kokkenhoflaan. Volgend jaar wordt dan de Engelen van Pijlsweerdstraat en de 

Schouwweteringstraat gedaan. 

 

PARKEERTERREIN OUDENOORDFLAT 

De herinrichting van dit parkeerterrein is nagenoeg klaar. Het ziet er nu nog kaal uit omdat de 

bomen nog moeten komen het groen nog aangelegd moet worden. De bomen en het groen 

kunnen pas vanaf oktober geplant worden. 

 

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. De hiervoor benodigde kabels en leidingen worden gelijk met de 

rioleringswerkzaamheden al de grond in gebracht zodat het vervangen van de masten minder 

kostbaar is en daardoor sneller te realiseren is. 

 

PADEN 

Het pad bij de entree van de Lagenoord is langs het hek rechtdoor getrokken. Zo ook het laatste 

stukje langs de Oudenoordflat. Het is even in de praktijk afwachten of er nog aanvullende 

brommerwering nodig is. 
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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. 

 

Er is een hoop heen en weer gepraat door de gemeente versus Hogeschool om het bestek, de 

begroting en de planning te gaan maken. Er is nog geen definitief besluit genomen hoe de 

uitvoering ter hand kan worden genomen. 

 

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. Helaas is deze aanvraag afgewezen. 

 

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.  

Dit is nog steeds niet gebeurd en is wederom in gang gezet. 

 

GROEN 

Geveltuinen 
Er zijn door de hele buurt al geveltuinen aangelegd. Het groen moet nog wel wat steviger 

worden maar het oogt al heel erg goed. En het werkt aanstekelijk want steeds meer mensen 

willen nu ook wel graag een geveltuin. Dit kunnen ze aangeven bij de groenzelfbeheergroep! 

 

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

1. Beplantingsplan; spoortalud, bomen, bloembollen en hagen in uitvoering 

2. Beplantingsplan entree Lagenoord    in uitvoering 

3. Beplantingsplan entree Oudenoord    in uitvoering 

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   in voorbereiding 

9. Beplantingsplan Oudenoordflat winkels    oktober 2011 

 

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

inmiddels een overdracht geweest. 

 

Bomen 
De velvergunning is op 3 augustus j.l. verleend. 

In oktober of november worden er weer nieuwe bomen geplant.  
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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 

Kijk voor al het nieuws en de foto’s op de website www.noordsepark.nl 

 

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 en inmiddels zijn nagenoeg alle zaken 

benoemd en afgekaart. Omdat de velvergunning ook al verleend is kunnen de werkzaamheden 

in principe ingepland worden. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen. 

 

OVERIG 

De kapotte electrakast ia grotendeels weggehaald. Er staat nu nog een hek voor omdat de 

werkzaamheden nog niet zijn afgerond.   

 


