
Maar … er waren ook nieuwe 
attracties, waaronder de sneltekenaar,
mijnheer Zaidi. Deze heeft heel wat
bezoekers zeer treffend in een
karikatuur weten weer te geven! 
Ook kon een Valentijnsroos gemaakt
worden en had de werkgroep León
een quiz opgesteld. De winnaars van
de quiz kregen een mooie prijs.
In het verleden verzorgde Café the
Roadhouse altijd de horeca voor ons.
Geen wens was hen ooit te veel. 
Sinds het vertrek van The Roadhouse
moesten wij dit jaar echter zelf de
horeca verzorgen. 
De hele middag waren de vrijwilligers
van de werkgroep Voordorp – León
(en soms ook hun partners) daarom in

de weer met hotpots. Vooral de
erwtensoep en glühwein bleken erg
populair. Dank voor jullie hulp!
De opbrengsten van de horeca en de
geboden attracties heeft het buurt-
comité bestemd voor de slachtoffers
in Haïti. 

Omdat er ook een gulle gift werd
gedaan, heeft het buurtcomité in-
middels een bedrag van € 331,90 op
giro 555 overgemaakt.

Op veler verzoek waren er ook dit
jaar weer de schilderworkshops waar
kinderen, met de hulp van schilderes
Miranda Ebbeling, zelf een prachtig
schilderij konden maken. 

Ook de topper vanaf het eerste
Kerstevenement in Voordorp, Roel
met zijn beestenboel, waren weer van
de partij. Er waren weer flink wat
kinderen die op de pony wilden 
rijden en een enkele held durfde het
aan om een schaap, kip of zelfs gans
te aaien.
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VOOR
NIEUWJAARSFEEST 31 januari
Helaas kon het kerstfeest op 20 december niet doorgaan vanwege 
de sneeuwstormen die voor die dag voorspeld waren (en kwamen).
Gelukkig konden we de meeste attracties probleemloos verplaatsen.



Ingezonden

DEKSELSE 
OPTOCHTEN 
EN DAARNA

Optochten in vier wijken
Op zaterdagmiddag 16 januari zal een deel van de Voordorpers
even opgekeken hebben van dat dekselse lawaai dat hun deur
passeerde. Zo’n vijftig volwassenen en kinderen maakten met 
deksels, fluitjes en trommels een hoop herrie. Doel was om de
aandacht te vestigen op de gevolgen van de geplande snelweg-

verbreding. We hebben een rondwandeling door Voordorp ge-
maakt, met –uiteraard- een tussenstop bij de geluidswal op de
plek waar de Gouden Eikel stond (waar is die gebleven?), daarna
hebben we gezellig iets gedronken in het warme Wevehuis. 
Diezelfde middag werd ook in Lunetten, Rijnsweerd en Overvecht
een dekselse optocht gehouden. Wie via filmpjes het een en ander
wil terugzien kan dat vinden op www.vriendenvanamelisweerd.nl 
of via www.rtvutrecht.nl.

Overkapping
Behalve de Werkgroep A27 Voordorp zijn er vele andere bewoners-
groepen in de stad actief bezig om de leefbaarheid van de stad te
waarborgen. Deze bewonersgroepen wisselen met elkaar ook
informatie uit.
De gemeente De Bilt doet onderzoek naar overhuiving van de A27
en naar duurzame alternatieven. Ook de werkgroep A27 Voordorp
wil overkapping van de A27 realiseren. Daarom organiseren we
binnenkort een avond in de wijk om mogelijkheden van over-
kapping te laten zien, ontworpen door ingenieursbureaus. 
We willen de gemeente een realistisch voorstel doen, waarvan we
hopen dat dit wordt gesteund door veel buurtbewoners. 
Houd berichten hierover in de gaten! 

Standpunten politieke partijen
Op weg naar de verkiezingen wordt door Tumult een aantal 
debatten georganiseerd over de toekomst van de stad. Als jullie 

dit lezen zijn er al enkele geweest, maar op dinsdag 16 februari
komt er een verkiezingsdebat met als thema GROENE RAAD IS
DUURZAAM. Het gaat in dit debat over vragen als: Is Utrecht Stad
straks zonder files of fijnstof goed bereikbaar? Hoe houden we
leefbare wijken als we 15.000 huizen in de bestaande stad bij-
bouwen? En op maandag 1 maart is er een lijsttrekkersdebat. 
Kijk op www.tumultdebat.nl en lees er meer over. 
Aan informatiemomenten geen gebrek voor degenen die zich goed
willen verdiepen in de standpunten van de diverse partijen over
mobiliteit en duurzaamheid. 

Tieneke de Groot, Werkgroep A27 Voordorp

Kijk op www.tumultdebat.nl en lees er meer over en zie ook de
nieuwe site: www.utrechtanders.nl

Nagekomen bericht van 
maandag 1 februari:
De werkgroep A27 Voordorp kreeg vanmorgen een bevestiging
dat ing. Vákár van MOVARES bereid is om op woensdag 
10 maart a.s. om 20.00 uur een presentatie te geven over zijn
concept van De Groene Weg. Dat is een plan tot overkapping
van de A27 langs het veemarktterrein en Voordorp. Bij die
overkappingsideeën wordt de lucht gezuiverd in de tunnel en
wordt energie gewonnen in de tunnel en via zonnecellen en via
warm water (’s zomers) door direct zonlicht en de warmte van
de automotoren.  
Het warme water gaat ’s zomers de grond in en wordt 
’s winters opgepompt om woningen te verwarmen.
Bij een km overkapping, dat is ongeveer de lengte langs de
hele wijk, kunnen maximaal 2400 woningen van warm water
worden voorzien.
Op 10 maart wordt in het projecthuis van Het Groene Dak een
video presentatie gehouden van ingenieursbureau MOVARES
(zie ook www.movares.nl,  De Duurzame Weg).
We roepen bewoners in Voordorp op om naar deze presentatie
te komen en met elkaar van gedachten te wisselen hoe een
dergelijk concept tot een concreet plan kan worden uitgewerkt. 
De grootste opgave zal worden aan de benodigde financiële
middelen te komen.

Bert van Velzen
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DE SNUFFEL-
HOEK
Ik kan jullie vertellen dat het met baasje
weer helemaal top is. Uiteindelijk heeft 

ze helemaal geen lichttherapie nodig gehad. Geen ontbijt 
zittend voor een lamp met blauw licht. Gewoon 's morgens de
gordijnen open trekken en het licht valt als een waterval naar
binnen. Tjonge, dit heb ik in mijn zesjarige bestaan niet
eerder meegemaakt. Ik keek uit het raam en dacht dat heel
Voordorp was ingepakt met witte watten. Dat Cristo een nieuw
project gestart was. U weet wel, die kunstenmaker die hele
gebouwen en landschappen heeft ingepakt. Onder andere de
Rijksdag in Berlijn en een stuk van het Central Park in New
York. Ze wilden dat de mensen er vreemd van zouden opkijken:
met andere ogen hun omgeving zien. Nou dat is wat mij be-
treft helemaal gelukt.  Ik wist echt niet wat ik zag: ik kende
mijn hele buurt niet meer terug.  Op Ons Buiten zwaaide de
Sneeuwkoningin uit het sprookje van Andersen de scepter. 
De tuinders waren gevlucht. Ik zag alleen gebogen bomen,
ijzige planten en bevroren bloemen. Het was er zo stil dat ik
de sneeuwvlokken, die naar beneden dwarrelden, kon horen
vallen.
In de straten verschenen heel vreemde
wezens. Achter onze flat bijvoorbeeld stond er
een midden op de stoep. Ik schrok geweldig
en blafte hard, maar baasje zei dat ik niet
bang hoefde te zijn, dat het een sneeuwpop
was. Ze nam me mee naar de heuvel en daar

rolde een
klein jongetje samen met
zijn papa  een witte bal
door de sneeuw. En die
bal werd steeds maar
dikker. Gewoon een tover-
bal. Drie van die tover-
ballen op elkaar en je
hebt een sneeuwpop.
Baasje heeft al veel 
winters meegemaakt en
weet er alles van. Wil je
hem helemaal afmaken
dan moet je hem ogen
geven van eierkolen, een
winterpeen is zijn neus en

zijn mond maak je van takjes of kleine kooltjes. De pop mag
het niet koud krijgen en dus moet je hem je eigen sjaal om
zijn nek binden. Met de bezem gaat hij 's nachts, als we
slapen, de sneeuw van de stoep afvegen. Sneeuwpoppen zijn
al heel oud. Januari 1511, Karel V was net tien jaar, viel er in
de hofstad Brussel een enorme hoeveelheid sneeuw. De winter
was een slechte tijd voor al de arme mensen en uit protest
hebben ze op alle pleintjes en hoeken van straten sneeuw-
poppen gemaakt. De stad stond helemaal vol. 
Vanwege de opwarming van de aarde was baasje even bang
dat ze nooit meer  sneeuw zou zien. Heel veel mensen zijn
boos over die bangmakerij en bouwen nu als protest over de
hele wereld sneeuwpoppen. Kijk zelf maar op het internet.
Heel veel sneeuwpoppen met bordjes om hun nek met daarop
de tekst: Al Gore, we are coming! Ze willen zich niet laten
inpakken en arm worden voor iets waar ze 
niets aan kunnen doen!

Woef!                Jip

IngezondenGROENTE DICHTBIJ
Film-/discussieavond over lokaal voedsel
Maandag 8 maart 20.00 uur 
Tuinhuis van Het Groene Dak in Voordorp

Moestuingroep van start
Voor Voordorpers die een
moestuin in hun voor- of
achtertuin of op hun balkon
willen beginnen. In de
moestuingroep kunnen we

elkaar een handje helpen, zoals tuiniertips uitwisselen, planten
en zaadjes inkopen of uitwisselen, tuinexperts uitnodigen om
meer te weten te komen over hoe we eigen groenten en fruit in
onze stadstuinen kunnen verbouwen.

Biologische groenten afhaalpunt in de wijk
De biologische boerderij ’n Groene Kans (op de Groenekanse-
weg)  gaat in het voorjaar beginnen met een groenten/fruit-
abonnement in onze wijk. Wie lokale biologische groenten en
fruit wil eten kan een wekelijks groenten/fruitabonnement
nemen. 
Ben je geïnteresseerd voor één van deze initiatieven, 
neem dan contact op met Brigitte Venturi.

Wat zijn Transition Towns?
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de
slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven duur-
zamer te maken en minder afhankelijk te zijn van fossiele
brandstoffen. 

Hoe kom je bij het Tuinhuis van het Groene Dak in
Voordorp? Ingang binnenterrein van Het Groene Dak: 
einde Simon Bolivarstraat, na nummer 87-95 rechts de hoek
om (hier eventuele fietsen plaatsen) en nogmaals rechts, het
tuinpad volgen. Lichtjes floepen vanzelf aan. Rechtdoor lopen
tot het Tuinhuis aan je linkerkant verschijnt.

• Energiebesparingen
• Duurzame energie
• Technische oplossingen om te besparen

Wil je meer weten over deze onderwerpen en meedenken
over initiatieven  in de buurt?
Kom dan op de Energie-avond woensdag 17 februari
20.00 uur georganiseerd door Transition Town Voordorp
Locatie: Tuinhuis van Het Groene Dak in Voordorp
• Initiatieven in Voordorp
• Groene daken
• Eigen energieverbruik meten
• Lokaal voedsel
• Eigen initiatieven en ideeën
Deze avond is een vervolg op de eerste energie-avond die op
2 februari plaatsvond. 
Wil je meer weten over deze twee avonden, neem dan 
contact op met Brigitte Venturi, contactpersoon Transition 
Town Voordorp. Tel: 2731354;  ttvoordorp@gmail.com

IngezondenSPAAR HET MILIEU, 
BESPAAR GELD!



Even voorstellen
Mijn naam is Hans Geerdes en ik ben als fysiotherapeut
werkzaam bij de fysiotherapiepraktijk “Paramedisch
Centrum West” in Voordorp. Onze praktijk is gevestigd 
aan de Tomas Masarykstraat 51 (op de hoek van de 
A. Romerostraat en de Sartreweg). Inmiddels bestaat 
de praktijk alweer ruim 17 jaar.
Paramedisch Centrum West is onderdeel van het Para-
medisch Centrum Lazonder (een fysiotherapiepraktijk
gevestigd aan de Lamerislaan bij winkelcentrum De
Gaard). Vanuit het Paramedisch Centrum Lazonder is
overigens ook een aantal fysiotherapeuten werkzaam in
verschillende verzorgingstehuizen in Utrecht. De jongste
telg van de Paramedisch Centrum Lazonder-familie is 
het Medisch Bewegingscentrum Utrecht (MBU) aan de
Jan van Galenstraat in Utrecht, een fysiotherapiepraktijk
met (medische) fitnessfaciliteiten. Onze praktijken hebben
het HKZ-keurmerk (kwaliteitskeurmerk voor de zorg).

In den beginne
Het opstarten van de praktijk in Voordorp, 17 jaar ge-
leden, viel samen met de bouw van de wijk Voordorp. 
U kunt zich dus wel voorstellen hoe mijn begintijd als 
fysiotherapeut in Voordorp eruit zag. 
Mijn eerste patiënten in de wijk kon ik alleen bereiken
door met mijn fiets op de nek over het spoor, door de
modder en langs bouwhekken te klauteren. Inmiddels 
gaat dit gelukkig een stuk eenvoudiger!

Vakgebieden
Naast mijn opleiding tot fysiotherapeut heb ik de ge-
kwalificeerde opleiding “Chinese Geneeswijzen” en de

opleiding tot acupuncturist gevolgd. Voor advies en
behandeling op deze gebieden kunt u dan ook bij ons
terecht. 
Daarnaast ben ik tot een aantal jaren terug als ver-
zorger/fysiotherapeut bij de voetbalclub Hercules actief
geweest. Nu houd ik mij op dit moment met name 
bezig met mijn werkzaamheden als fysiotherapeut en als
stagebegeleider van de Hogeschool Utrecht, en ben ik 
lid van het Loopnetwerk (voor patiënten met “etalage-
benen”) en het Parkinsonnetwerk voor de regio Utrecht.
Wonen doe ik ondertussen, tot tevredenheid, ook alweer
15 jaar in de wijk. 

Zoals u hierboven al las maakt het Paramedisch Centrum
West deel uit van een groep fysiotherapiepraktijken en
hebben wij op dit moment daarnaast tevens een medisch
bewegingscentrum. Ook zijn op onze praktijken een
diëtiste en een psychologe werkzaam. De groep fysio-
therapeuten die op onze praktijklocaties werkzaam is, 
is breed opgeleid (o.a. manuele therapie, kinderfysio-
therapie, sportfysiotherapie, bekkenbodemtherapie en
lymfdrainage) en heeft een groot aantal interessege-
bieden. U kunt dan ook voor vrijwel elke paramedische
klacht bij ons terecht. Hiervoor is een verwijzing van een
arts overigens in eerste instantie niet meer nodig. 
U kunt dan ook altijd een afspraak bij ons maken.
Voor vragen en een impressie van onze praktijken kunt 
u terecht op onze website www.medisch-fit.nl. Uiteraard
sta ik u ook graag telefonisch te woord op 030-2733158. 

Graag tot ziens in het Paramedisch Centrum West!
Hans Geerdes 

VOORDORP IN BEDRIJF
UW FYSIOTHERAPEUT IN VOORDORP: 

PARAMEDISCH CENTRUM WEST 

Met z’n allen op weg naar een duurzaam en leefbaar Noordoost! Ingezonden

Dat is het thema van de Wijkraad voor 2010
De wijkraad is op zoek naar goede voorbeelden uit de wijk op het
gebied van duurzaam wonen. Voorbeelden die bewoners van Noord-
oost zullen inspireren en op ideeën brengen! Laat de wijkraad
weten wat er in Noordoost gebeurt op het gebied van duurzaam
wonen! Alle voorbeelden van initiatieven zijn welkom, of u deze nu
alleen, samen met uw buren, straat of buurt in de praktijk heeft
gebracht. 
U kunt deze mailen naar info@wijkraadnoordoost.nl. Wij zullen deze

voorbeelden met uw toestemming dan graag plaatsen op onze
website http:// wijkraadnoordoost.nl/duurzaamwijkhuis.  
Op deze website vindt u ook een kort onderzoek naar duurzaam
wonen. Als Wijkraad zijn we zeer benieuwd naar uw mening. 
Surf dus naar http://wijkraadnoordoost.nl/duurzaam wijkhuis en laat
ons weten wat u vindt! Een aantal van de in het onderzoek gestelde
vragen zal aan de orde komen in het debat dat de Wijkraad in de
zomer van 2010 zal organiseren over het thema duurzaam wonen.
Houd de website van de wijkraad noordoost in 2010 in de gaten!  
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DE GAARDDE GAARD

Sinds de vorige keer heeft er nog
geen vergadering plaatsgevonden van
de klankbordgroep (de volgende is
gepland op 10 februari). Wel zijn
ondertussen de resultaten van het
verkeersonderzoek bekend en
hebben we samen met de gemeente
en projectontwikkelaar een excursie
gemaakt naar 3 winkelcentra in de
omgeving (de Gaard, Overkapel en
Boudierhof). De gemeente zelf is
ondertussen het SPvE (Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen) aan
het opstellen met de input van de
klankbordgroep en de schetsgroep.
Het verkeersonderzoek (in de wijken
Tuindorp-Oost en Voordorp in
juni/juli 2009) heeft ook een relatie
met andere projecten in de buurt. 
Er is een kentekenonderzoek
gedaan, er zijn slangtellingen en 
een parkeeronderzoek verricht. Het
kentekenonderzoek was bedoeld om
na te gaan waar auto’s vandaan
komen en naar toe gaan tijdens de
ochtend- en avondspits. Dit om
onderscheid te kunnen maken tussen
bestemmingsverkeer en sluipverkeer.
De slangentellingen zijn uitgevoerd
om na te gaan hoeveel auto’s op
bepaalde punten passeren gedurende
een week. Als laatste het parkeer-
onderzoek: dit was om na te gaan 
of er sprake was van voldoende 

parkeerruimte of van oneigenlijk
gebruik (bv gebruik als transferium)
rondom winkelcentrum de Gaard.

Uitslag kentekenonderzoek en
slangtellingen:
Ongeveer 60% is doorgaand verkeer
en heeft niet als bestemming Tuin-
dorp-Oost of Voordorp. Tijdens 
een gemiddelde werkdag passeren
6.500-7.000 auto’s deze wijken. 
De capaciteit van een dergelijke
route is 15.000 auto’s per etmaal.
Dus volgens de gemeente is er zelfs
met de toekomstige bouwplannen
nog geen overschrijding van de 
normen. Wel beseft de gemeente
dat de route door de wijken als een
drukke route wordt ervaren.

Uitslag parkeeronderzoek: 
Er is op de meeste parkeerplaatsen
gedurende de dag voldoende 
parkeergelegenheid met een ge-
middelde bezetting van 70% 
(let op: dit was gedurende een 
normale werkdag, niet een zater-
dag). Over een dag gemeten blijkt
de verhouding bewoner–bezoeker–
werker 40-20-40% te zijn. Relatief
veel oneigenlijk gebruik dus, waarbij
nog wel de auto’s van de onder-
nemers in het winkelcentrum ver-
rekend moeten worden (vallen ook
onder werker).
Het volledige onderzoek staat op
de website van Utrecht Noord-
Oost.

De excursie was bedoeld om met
alle betrokkenen een goed beeld te
vormen van de aandachtspunten en
ook gerealiseerde oplossingen. Als

eerste was ons eigen winkelcentrum
aan de beurt, waar ambtenaren van
de gemeente konden tonen wat de
mogelijkheden waren voor aanpak
van de Eykmanlaan en de kansen
die daar uit kunnen ontstaan.
Tevens is gekeken naar de integratie
van het water bij de nieuwe plan-
nen, ruimte op het plein, aanpas-
singen voor parkeren, fietspaden en
busroutes. Ook is nog goed gekeken
naar het gebruik en de toeganke-
lijkheid van de woningen. Met
name bij de 2 andere projecten zijn
woningen goed geïntegreerd in het
nieuwe plan. Winkelcentrum
Overkapel is al een tijd in bedrijf en
Boudierhof is nu bijna gereed.
Opvallend waren de oplossingen
voor bevoorrading (volledig over-
dekt) en parkeren met slagboom en
ook op het dak van de supermarkt.
Belangrijk is ook om te kijken hoe
de rol van de trekker is (bij WC de
Gaard is dat de AH) en hoe de
locatie daarvan is ten opzichte van
andere winkels. Hoe pas je de
entree(s) en het verblijfgebied zo
aan dat het er weer fris en aan-
trekkelijk uitziet, hoe houd je
rekening met veiligheid en zwerf-
vuil? Na zo’n ochtend ga je echt
heel anders naar winkelcentra
kijken! Na alle indrukken werd
gezamenlijk afgesloten met een
lunch in restaurant Vlonders bij
hotel Mitland om nog even na te
praten. Kortom: een geslaagde
excursie waarbij veel praktische 
kennis is opgedaan.

Sander Ekstijn, 
A.Romerostraat 323, Utrecht

Ingezonden

Op 24 maart organiseert het Gerrit Rietveld
College de eerste ‘Rietvelddag’. 
Het uitgangspunt van deze hele dag is:
Trots zijn op je school; de gemeenschap
waar je bij hoort. Door met elkaar dingen te
ondernemen en te ervaren, leer je elkaar
wat beter kennen.

De Rietvelddag zal bestaan uit een uit-
gebreid aanbod van workshops, bijeen-

komsten, sportieve activiteiten, fora en
activiteiten die als centraal thema de 
integratie van de schoolpopulatie hebben.
De leerlingen werken op de Rietvelddag in
groepen die niet jaargebonden zijn, dus
leeftijden en niveaus door elkaar. De Riet-
velddag wordt afgesloten met presentaties,
een forum, voorstellingen en feestelijk-
heden.

Alle buurtgenoten zijn van harte uitge-
nodigd om naar de presentaties te kijken
vanaf 15.00 uur. Voor meer informatie, of
als u ideeën of vragen heeft over de in-

vulling van deze dag, dan kunt u contact
opnemen met Emiel van Ekert, projectleider
van het Gerrit Rietveldcollege, 

rietvelddag@gerritrietveldcollege.nl 
mobiel: 06-10533465 of 
via receptie: 030-2712214 toestel 239



NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

Net als in de rest van
Nederland heerst
Koning winter de laatste
weken over Ons Buiten
en dus ook over de
Dierenweide. 
Zolang je niet aan het
verkeer hoeft deel te
nemen levert de sneeuw
feeërieke tafereeltjes op
en is het buiten prachtig. Daardoor
zijn de laatste tijd Ons Buiten en de
dieren op de dierenweide gewilde
foto objecten. Ouders met kinderen
lopen en sleeën dik ingepakt over de
paden en rond de dierenweide.
Dikke pret met sneeuwballen gooien,

sneeuwpoppen maken
en waaghalzen schaat-
send over de sloten.
Kinderen schaterend
van het lachen als 
papa of mama hun
conditie aan het testen
zijn en kinderen met
pruillipjes, omdat ze
ondanks hun dikke

kleding verkleumd zijn!
Ook de geiten en schapen zijn dik
ingepakt door hun dikke wintervacht
en hebben daardoor echt geen last
van de kou. De schapen proberen
gewoon nog wat te grazen maar
vooral de geiten houden niet echt

Na de toekomstmarkt over de
ontwikkeling van het terrein is in
december en januari een groep
mensen bij elkaar geweest (focus-
groep) om te brainstormen over 
hoe de nieuwe wijk er uit zou 
kunnen komen te zien. Aan de 
hand van een zestal thema’s waar-
onder openbare ruimte, wonen en
voorzieningen, zijn door de deel-
nemers allerlei wensen en ideeën
aangedragen. Ook heeft men met

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

zelf meegebrachte foto’s kunnen
tonen wat mooi wordt gevonden.
De verslagen van de bijeenkomsten
zijn terug te vinden op de website
van gemeente
www.utrecht.nl/veemarktterrein bij
het onderdeel herontwikkeling vee-
markt en participatie. Half februari
komt een nieuwsbrief van de ge-
meente met een samenvatting van
de drie bijeenkomsten van de focus-
groep. Op 11 maart vindt een te-
rugkoppeling plaats voor iedere
geïnteresseerde.
Naast de wens dat het een leuke
wijk moet worden met een afwisse-
lende woningbouw en een groene
uitstraling, werd b.v. het idee ge-
opperd een deel van de veemarkt-
hallen te laten staan om het ver-

leden levende te houden. Er is na-
gedacht om de sportfuncties te inte-
greren in de wijk en niet zoveel
mogelijk gescheiden te houden van
de nieuwe woonwijk. Misschien kan
dan ook de parkeerruimte worden
gedeeld. Ook zouden auto’s uit het
straatbeeld kunnen verdwijnen door
te parkeren onder een mooi plein,
met daaraan een school, supermarkt
en gezondheidsvoorzieningen.
Verkeer van de A27 is een bedrei-
ging, maar kan ook een kans zijn als
de weg b.v. wordt overkapt. In deze
extra ruimte kan energie worden
opgewekt, gebruikt worden om te
parkeren of juist dienen als groen-
voorziening.
Namens de werkgroep Veemarkt, 
Jan Rinze van der Schoot

van sneeuw en ijs. Ze verblijven liever
in de stal waar het warm en droog is.
De kippen komen 's ochtends eerst
kijken of het al ijsvrij is en verhuizen
dan snel vanuit hun nachthok naar de
stal. Als het zonnetje schijnt zitten ze
lekker achter in de stal uit de wind in
de zon in het stro te scharrelen.
De verzorgers van de dierenweide 
zijn er ook onder deze winterse om-
standigheden druk mee om het de
schapen, geiten en kippen goed naar
de zin te maken en alles sneeuw en
ijsvrij te maken.
Recentelijk is er een workshop vet-
bollen maken gehouden, dus zelfs
voor de wilde vogels uit het park en
de omgeving wordt goed gezorgd,
ook tijdens deze winterse dagen. 
Hoe idyllisch kan de winter zijn!
Het contrast is dan ook schril als je 
de televisie aanzet en over Q-koorts
en ruimingen hoort!
Gelukkig zijn er op de dierenweide
geen zwangere dieren en zijn er 
de laatste jaren ook geen dieren 
(kleine herkauwers) bijgekomen of
gerouleerd. Toch hebben wij een
oproep gekregen voor preventieve
vaccinatie. Als wij maar iets kunnen
doen om het risco op besmetting te
voorkomen doen wij dat uiteraard.
Door de hierboven omschreven 
situatie is die kans sowieso nihil.
Dus als u de volgende keer op bezoek
komt op Ons Buiten zullen de geiten
en schapen u eerst vanuit de stal
gadeslaan en u pas op het laatste
moment zoals gebruikelijk enthousiast
komen begroeten!

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

Koning Winter op Ons BuitenKoning Winter op Ons Buiten



IngezondenGroene Daken in Voordorp
In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat we op zoek waren naar
een bedrijf dat ons gratis kon helpen om de constructies van de
daken in Voordorp te inventariseren. Dat is helaas niet gelukt. 
We kregen nog wel een goede tip om te kijken of een technische
opleiding dit als stage kon doen, maar de variëteit aan daken is 
zo groot dat we hiervan afgezien hebben. We hebben het plan
omgegooid om de haalbaarheid te vergroten. 
Alle woningen in de wijk bestaan nu tussen de 10 en 20 jaar, 
dit betekent dat er, verdeeld over de tijd, woningen gaan komen
waarbij de dakbedekking aan groot onderhoud of vernieuwing toe
is. Dit kan het goede moment zijn om te investeren in een groen
dak. Immers als je toch kosten moet maken waarom dan niet
meteen investeren in dakbedekking die minimaal 2 keer zo lang
meegaat als bitumen dakbedekking? En als je toch EPDM folie 
gaat gebruiken waarom dan niet ook meteen het dak verfraaien
met groen? 
Het idee nu is om jullie te voorzien van zoveel mogelijk informatie
die je dan, nu en in de toekomst, bij de hand hebt als de woning
toe is aan dakonderhoud. 

Daarvoor organiseren we een
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Het programma ziet er als volgt uit:

20.00-20.30 uur Inloop met koffie en thee
20.30 uur Welkom 
20.40 uur Presentatie “Waarom een groen dak”
21.00 uur Presentatie Ekogras, specialist in aanleg 

van Groene Daken
Aansluitend Vragen

Locatie: 
Tuinhuis het Groene Dak, 
Simon Bolivarstraat 51, 
3573 ZK Utrecht
Wij hopen dat u allemaal komt. 
Om enig idee te hebben hoeveel mensen er komen zou het prettig
zijn als u zich aanmeldt op: moniekzon@gmail.com
Tot maandag de 22ste, Moniek Zonderland

De bewoners van Voor-
dorp ontvingen vandaag,
3 februari, een brief van

de ministers Klink en Verburg. 
In deze co-productie wordt nog eens nader
ingegaan op alle ruimingsmaatregelen die
dit illustere duo treft in de strijd tegen de 
Q-koorts. Voordorp kreeg deze brief omdat
bij een melkgeitenhouder op de Voordorp-
sedijk Q-koorts werd aangetroffen. Maar
waarom? 
Dankzij het efficiënte ruimingsapparaat van
Klink en Verburg waren de 91drachtige
geiten van de Voordorpsedijk immers al op
2 februari afgeslacht, met als resultaat dat
op 3 februari, de dag dat Voordorp de 
informatiebrief ontving, van deze geiten
geen enkel spoor meer bestond. 

Wat is Q-koorts nu precies? Uit de bijlage
van de brief van Klink en Verburg blijkt, net
als uit de website van het RIVM (Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en Milieu,
www.rivm.nl), dat meer dan de helft van 
de mensen met Q-koorts nagenoeg geen
klachten heeft. Mensen die wel klachten
hebben, krijgen meestal (aanhoudende)
koorts en heftige hoofdpijn. Andere klachten
die genoemd worden, zijn: hoesten, spier-
pijn, gewrichts-pijn, koude rillingen, nachte-
lijk zweten, malaise en vermoeidheid. Bij
een ernstig verloop krijgen mensen een 
longontsteking met droge hoest en pijn op
de borst. Dat is heel akelig. 

Echter, de verschijnselen die bij Q-koorts

genoemd worden, komen in mindere of
meerdere mate ook bij een ‘gewone griep’
voor. Uit de website van het CBS (Centraal
Bureau voor de Statistiek, www.cbs.nl) blijkt
dat in de periode 2006-2008 4 op de 
10 personen last hadden van verkoudheid,
griep, keelontsteking of voorhoofdsholte-
ontsteking. Bovendien overlijden ieder jaar
duizenden Nederlanders direct of indirect
aan de gevolgen van de ‘gewone griep’.

Toch is er wel begrip voor op te brengen
dat Klink en Verburg zich geroepen voelden
om aantoonbaar iets te ondernemen tegen
Q-koorts. Maar dat zij voor ruiming hebben
gekozen, is niet alleen zinloos, hun besluit
tot ruimen is ook nog eens aan de Tweede
Kamer toegelicht op basis van misleidende
informatie: In een brief aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
van 9 december jl. geven Klink en Verburg
aan dat in een overleg met humane en 
veterinaire deskundigen op 19 augustus
2009 het ruimen van dieren op besmette
bedrijven (net als op 14 januari 2009) niet
proportioneel bevonden werd door de aan-
wezige deskundigen. Verder geven Klink en
Verburg op P. 6 aan dat in het derde
kwartaal van 2009 een nieuwe situatie is
ontstaan door o.a. de toename van het 
aantal zieken. Uit een grafiek van het RIVM
(Epicurve Q-koorts, samengesleld door
Frederika Dijkstra) blijkt echter dat de piek
van het aantal gemelde Q-koorts patiënten
in week 19 en week 20 van 2009 ligt, dus
in de periode van 4 tot en met 17 mei. 

Als op 19 augustus 2009 het ruimen van
dieren op besmette bedrijven niet pro-
portioneel bevonden werd door de
deskundigen, en de piek van het aantal
gemelde Q-koorts patiënten in de eerste
twee weken van mei 2009 ligt, waarom
besluiten Klink en Verburg dan in december
2009 alsnog tot ruiming over te gaan? 

De conclusie is dat Q-koorts een media-
hype is geworden en dat de verantwoorde-
lijke ministers vooral aan de bevolking
willen tonen dat zij actief aan probleem-
oplossing doen.

O ja, had ik al vermeld dat uit een bijlage 
bij de eerder genoemde brief van Klink en
Verburg aan de voorzitter van de Tweede
Kamer der SG blijkt dat nog niet alle kleine
herkauwers in 2009 zijn gevaccineerd en
dat vaccineren in combinatie met vervoers-
beperkingen én het niet doden (strategie 1,
P. 15) waarschijnlijk al in 2010 effect zou
hebben in het vaccinatiegebied van 2009
en zeker effect heeft in 2011?
Helaas zullen de drachtige geiten dit niet
meer mee kunnen maken.

Petra van Straaten 

Q-koorts nabij Voordorp Ingezonden



KIDSVOOR
DORPKIDS 
de winnaar van de woordzoeker uit de 
novemberkrant is ISABEL COPIER. 
isabel heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

Yoga in de Buurt
Yoga Praktijk Utrecht 
organiseert ‘Yoga in de
Buurt’, wijk Utrecht
Noordoost, op donderdag
ochtend 9.00-10.00 uur 
en op donderdagavond 
19.00 – 20.00 uur of 20.15 uur –21.15 uur, wekelijks
van januari t/m juni 2010, m.u.v. schoolvakanties.
Lokatie: het Wevehuis, kosten: 20 lessen € 130,-.
Opgave en info: Marja Smeets, mj.smeets@ziggo.nl,
tel. 030-2541423.

Gevonden voorwerpen
Tijdens het Nieuwjaarsfeest van Voordorp op 
31 januari is een paar handschoenen gevonden. 
Bent u deze kwijtgeraakt, neem dan contact op met
het buurtcomité: voordorpvooruit@planet.nl
Ook is een Horeca Card gevonden. Mocht u deze
verloren zijn, dan kunt u contact opnemen met de
Makro. Daar hebben wij hem naar toegestuurd.

cAgenda
• Dinsdag 16 februari, 20.00 - 22.00 uur:

VERKIEZINGSDEBAT MET ALS THEMA
GROENE RAAD IS DUURZAAM, 
locatie: Tumult, Domplein 5, Utrecht

• Woensdag 17 februari, 20 uur:
ENERGIE-AVOND, georganiseerd door
Transition Towns, 
locatie: het Groene Dak

• Maandag 8 maart, 20.00 uur: 
FILM-/DISCUSSIEAVOND OVER
LOKAAL VOEDSEL, georganiseerd door
Transition Towns, 
locatie: het Groene Dak

• Woensdag 10 maart, 20.00 uur:
VIDEOPRESENTATIE VAN MOVARES,
locatie: het Groene Dak

• Donderdag 11 maart: BREDE TERUG-
KOPPELING HERONTWIKKELING
VEEMARKTTERREIN, 
tijdstip en locatie nog onbekend

• Maandag 22 maart, 20.00 uur:
INFORMATIEAVOND GROENE DAKEN
IN VOORDORP, 
locatie: het Groene Dak

• Woensdag 24 maart: RIETVELDDAG
op het Gerrit Rietveld College, 
vanaf 15.00 uur

NB: Adres het Groene Dak: 
Simon Bolivarstraat 51, Utrecht

Open lesochtend Basisschool De Regenboog
Op woensdag 10 maart 2010 houdt Basisschool De Regenboog, locatie
Wevelaan 2, een open lesochtend. De open lesochtend begint om 
8.45 uur en duurt tot 10.30 uur.
Basisschool De Regenboog, Wevelaan 2, 3571 XS Utrecht. Tel. 271 17 70

Ingezonden
Dance Macabre van Saint Saens
Wie gaat zich wagen aan deze klassieker? U dacht het voorzichtig
hopend wel eens, maar het kwam er niet van of de gelegenheid
deed zich niet voor of u durfde het misschien wel niet? 
Welnu, de gelegenheid doet zich nu voor. Uiteraard begeleid door
een bekwame rot in het muziekvak, Reinout Godschalk. In principe
kunnen alle instrumentalisten meedoen, ook buiten de huismuziek-
organisatie. Het minimum aantal is 25. Dan kan Samuze starten
met de organisatie. Vijftig deelnemers vormen het maximum. 
Data: 10 en 24 april 2010 van 11.00 u. tot 17.00 uur.
Sluitingsdatum 22 februari 2010.
Meer weten? Contactpersoon: Erna Tuerlings (030-2719275)
E-mail: dancedesanimeaux@xs4all.nl

Ingezonden


