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MidWinterDagdroom 
uitgesteld 
Nu de coronabesmettingen toenemen en 
daarmee ook de beperkende maatregelen, 
heeft het bestuur besloten de geplande 
MidWinterDagDroom uit te stellen tot een 
beter moment. Daarvoor in de plaats willen 
we nu iets organiseren waarin wijkbewoners 
elkaar coronaproof een muzikale groet kunnen 
toesturen. Meer informatie hierover volgt. 
 

 
 

Mammoet, MSD en de klus 
(3) 
Inmiddels is ook het oude pand waar het 
nieuwe kantoor van MSD verrijst, gesloopt en 
afgevoerd. Ook dit pand wordt gebouwd 
volgens modulaire  systematiek. In februari te 
plaatsen. Dat duurt een dag of drie vier. 
Daarna worden de kantoren ingericht en in 
september, zo is het plan, betrokken door de 
medewerkers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Impressie kantoor MSD 

 
 
Intussen gaat ook het werk aan de overkant 
gewoon door. Zo’n 50 mensen werken aan de 
nieuwbouw, in totaal zijn daar al dik 53.000 
werkuren in gestoken. Met overigens nul 
persoonlijke incidenten sinds de start van de 
bouw.  
 
Het plan de site open te stellen voor de buurt, 
staat voorlopig in de ijskast tot er beter tijden 
aanbreken wat betreft de pandemie. 
 

Actueel overzicht werk op site MSD 
Daar kun je zien welke werkzaamheden eraan 
komen en welke overlast deze mogelijk 
veroorzaken. Je vindt er ook foto’s over de 
bouw. 
https://www.msd-animal-health.nl/msd-
animal-health-in-de-bilt/ 
 

Buurtbericht 
28 november 2021 

 
Over relevante zaken en leuke 

dingen 
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Groenvoorziening MSD 

Nu de bouw van de MSD fabriek zijn voltooiing 
nadert, is er een eerste overleg geweest over 
de groenvoorziening rond MSD.  
Gesprekspartners: Jorrit Bergsma (MSD), 
Mieke Buijs en Albert Noorlander (gemeente) 
en wijkbewoners Karin Sturhan, Marja Koppel 
en Roel de Weger. Mieke Buijs is de 
projectleider die vanuit de gemeente de 
vergroening en verbetering van de 
Ambachtstraat aanstuurt.  
 

 
 
Bij de voorgevels (Ambachtstraat) komt – zo is 
het plan – een ongeveer 2 meter brede 
afwisselende beplanting, leuk om het hele jaar 
naar te kijken. Dat stuk grond is van de 
gemeente dus daarover vindt nog overleg over 
plaats. In de brandgang evenwijdig aan de 
Akker komen leibomen, die het zicht op 
fabriek zoveel mogelijk wegnemen. In de 
brandgang evenwijdig aan de Troelstraweg is 
een heg gepland van twee tot drie meter 
hoog. Of het een taxus, laurier of beuk wordt 

is nog niet bekend. Ook langs de geplande 
parkeerplaats (moskee) komen heggen en 
enkele bomen. En op de schuine delen van de 
daken van de nieuwe fabriek ligt straks sedum 
beplanting. De plannen moeten nog wel 
getoetst worden op haalbaarheid en aan 
geldende gemeentelijke regelgeving. 
 

 

Terugdringen zware 
vrachtverkeer 
Gemeente en wijkvereniging trekken samen 
op om het zware vrachtverkeer in onze wijk 
van onder meer de Groentekoopman en 
Albert Heijn  terug te dringen. De ODRU – dat 
is de Omgevingsdienst Regio Utrecht – houdt 
zich op dit moment bezig met de handhaving. 
De distributiecentra is gevraagd zich te 
houden aan de aanvoerroutes en de tijden van 
bevoorrading.  
 
 

 

 

Verkeerscirculatieplan 
Op 6 december wordt de Hessenweg-Zuid 
feestelijk heropend. Na afronding van de 
werkzaamheden krijgt de Looydijk (deel 
tussen Soestdijkseweg Zuid-Akker) 
eenrichtingsverkeer het dorp uit. Dit is 
onderdeel van het verkeerscirculatieplan. Wat 
de gevolgen hiervan zijn voor de rest van de 
wijk is onduidelijk. En ja, dat baart zorgen. 
Daarbij gaat het zowel om personenauto’s als 
vrachtverkeer.  
De gemeente heeft nu op verschillende 
plekken verkeersmeetlissen op straat gelegd 
om de huidige situatie te meten. Opnieuw 
meten na de realisatie van het 
eenrichtingverkeer moet de effecten zichtbaar 
maken.  

 
 

Het voornemen de mobiliteitsagenda vóór 
eind dit jaar aan de gemeenteraad voor te 
leggen blijkt niet realistisch. Pas in 2022 wordt 
hiermee een begin gemaakt. Het 
participatietraject is in het voorjaar van 2022.  
https://www.debilt.nl/wonen-en-
bouwen/projecten/betere-circulatie-verkeer-
in-de-bilt 
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De mensen achter de 
website 

 

 
Edith de Weger 

 
Dag lieve buurtgenoten, 
 
Omdat ik me heb opgeworpen om samen met 
Jan Bart van Aalst de website bij te houden en 
ik  de Facebookpagina van de wijkvereniging 
beheer, wil ik me graag voorstellen.  Roel en ik 
zijn 37 jaar geleden komen wonen op Akker 2. 
Onze kinderen Vincent, Henrieke en Ellen zijn 
hier opgegroeid. Mijn laatste baan was als 
bestuurssecretaresse bij de MBO Raad. Ik ben 
daar begonnen in 2001 toen het nog BVE Raad 
was en gevestigd waar nu het 
Huisartsencentrum zit aan de Henrica van 
Erpweg, maar sinds 2010 gevestigd in 

Woerden. Sinds februari ben ik met pensioen 
en heb dus meer tijd om leuke dingen te doen.  
 

 
Jan-Bart van Aalst  

 

Ik ben Jan-Bart van Aalst en woon samen met 
mijn vriendin Danielle op de Looydijk. Ik vind 
het leuk dat ik ben gevraagd om te helpen de 
website van Wijkvereniging Noord-Oost De 
Bilt te beheren. In het dagelijks leven bouw ik 
web applicaties. Dit doe ik vanuit mijn bedrijf 
Teamsphere als freelancer. Op dit moment 
werk ik voornamelijk vanuit huis. In m’n vrije 
tijd sport ik graag: fitness, zwemmen en 
fietsen. En ik wandel regelmatig in het bos, 
vaak met een leenhond. Verder heb ik een 
zeilboot, waarmee ik regelmatig te vinden ben 
op de Loosdrechtse plassen. 

 

Visit us! 
Heb je trouwens al eens gekeken op de 
website van de vereniging? Wij zijn er namelijk 
best trots op. Je vindt er alles over de 
wijkvereniging, maar ook handige adressen, de 
bomenroute van Roel de Weger, leuke foto’s 
en wat we de komende maanden zoal van 
plan zijn.  
 
https://www.noordoostdebilt.nl/ 
 
 

Wijkvereniging doet mee 
aan dorpendialoog 
Woensdag 1 december is de eerste 
bijeenkomst van de dorpendialoog. Doel: het 
opstellen van een toekomstvisie samen met 
bewoners uit de verschillende dorpen. Ook wij 
doen mee. Een van onze voorstellen is een 
enquête onder bewoners zodat we hun 
mening goed kunnen behartigen.   
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Het dievengilde 
Ook hier in de wijk is het dievengilde actief. De 
afgelopen weken zijn er verschillende 
inbraken en inbraakpogingen gemeld in de 
buurtpreventieapp. Inmiddels heeft overleg 
plaats met de wijkagent, wordt onderzocht 
wat de toename is en gekeken wat bewoners 
hier gezamenlijk aan kunnen doen.  
 
Intussen is het advies vooral alert te zijn en te 
blijven. En, als je je niet senang voelt over 
wat je ziet en opmerkt, de politie te bellen en 
een bericht op de buurtpreventie-app te 
plaatsen. Deze app is speciaal voor leden in 
het leven geroepen. Het telefoonnummer van 
de politie is: 0900 8844. Indien spoed 112.  
  

 

 

Vuilnis….Gggrrrrrrrrrrr 
(deel 3) 

Onverminderd ergernis nummer 1. Dezer 
dagen lagen er zelfs positieve coronazelftests 
op straat. Tsja………….  
 

 
 
Een van de maatregelen waarover 
wijkvereniging en gemeente spreken is het 
illegaal dumpen van de meest uiteenlopende 
troep op de hoeken Akker-Ambachtstraat, 
Akker-Troelstraweg en Troelstraweg-Dr. 
Schaepmanweg.  
Op dit moment onderzoekt de gemeente op 
verzoek van de wijkvereniging of de tegels en 
platen waar voorheen de bovengrondse 
containers stonden kunnen worden 
verwijderd om er struiken en planten neer te 
zetten. In de hoop dat dit helpt om het illegaal 
dumpen een halt toe te roepen. Ook andere 
maatregelen zijn onderwerp van gesprek.  

 

Een bloeiende buurt 
Iedereen die wel eens over de Akker wandelt 
of fietst, richting Groenekanseweg, heeft het 
ongetwijfeld gezien. De bloemenpracht voor 
de flats tegenover de Groene Akker. Initiatief-
nemer is Leny Hoogteijling. Leny en Peggy van 
den Berg zijn de bedenkers en makers van de 
zaadbollen die tijdens de Burendag zouden 
worden uitgedeeld. Waar het niet van kwam 
want het was te warm om ze ergens neer te 
leggen. Nu de winter is ingevallen is de tijd rijp 
om dat alsnog te doen.  

Dus: voor wie zin heeft in een uitbundig 
bloeiende buurt zodra het weer zomert, en 
daar wel een handje bij wil helpen: meld je 
aan om samen met Leny en andere 
buurtgenoten de zaadbollen een plek te 
geven. Mail dan naar: 
info@noordoostdebilt.nl 

 
Leny Hoogteijling, initiatiefnemer van de 

tuintjes 
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Bomen over bomen 
De herfst komt niet alleen met vruchten, 
zaden en bessen voor de wintervoorraad of 
het herfststukje, maar ook met vele kleuren. 
Het liet dit jaar lang op zich wachten want de 
bomen bleven lang groen, maar uiteindelijk 
kwam het er dan toch van.  

Hieronder: Drents krenteboompje, Japanse 
sierkers en Ginkgo;  

 

Hieronder: Kastanje, Amberboom en 
Amerikaanse eik. 

 
 

 

 

 

 

 

Filo & Soof 

 

Soof (de hond): “Wat loop jij moeilijk. Wat is 
er gebeurd?” 
Filo (de kat): “Ik ben net vreselijk gestoept. 
Soof: "Gestoept?? Wat betekent dat nu 
weer?” 
Filo: “Stoepen is vallen op een treurtoir.” 
Soof: “Een treur wat?” 
Filo: “Een treurtoir, dat is een trottoir waarvan 
de tegels zo scheef liggen dat je stoept als je 
niet uitkijkt.” 
Soof: “Oh, .......dat. Ja, dat heb ik ook wel 
eens. Daar zouden ze eens iets aan moeten 
doen.” 
Filo en Soof (zuchtend): Ja, dat zou mooi zijn. 
 

Website en Facebook 
Op de website vind je alle relevante informatie 
over de vereniging en op Facebook korte 
berichten.  
https://www.noordoostdebilt.nl/ 
 

 

https://www.noordoostdebilt.nl/

