
beetje te helpen. Het is leuk om
te zien welke verscheidenheid
aan vogels op de drie voeder-
plekken op Ons Buiten
afkomen. Hoogtepunt tot 
nog toe was een appelvink
(Coccothraustes coccothraustes).
Nu maar hopen dat we tijdens

het broedseizoen deze vinksoort ook
mogen verwelkomen.

't geat on!
Je zou denken dat de winter
achter de rug is en we nu
richting het voorjaar gaan,
maar met de winter kan het
nog alle kanten op! Een
Elfstedentocht behoort nog
altijd tot de mogelijkheden.

De dieren op de dierenweide van 
Ons Buiten doorstaan de kou en 
de sneeuw goed. Ze zijn er
niet allemaal even gek op,
maar ze zijn wel op dit seizoen
ingesteld.
De kippen vertoeven graag 
in de stal als de rust is weer-
gekeerd na het voeren. 

Lekker uit de wind 
en droge en warme
pootjes in het stro.
De schapen hebben
nergens last van, maar
missen vooral het
grazen.
De geiten vinden alle
sneeuw, ijs en kou maar niets. Je moet
ze ’s ochtends bijna wakker schudden,
zo lekker liggen ze tegen elkaar aan
te slapen.
De duiven houden ook niet van de
sneeuw, maar hebben het erg naar
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hun zin in de geitenstal en de duiven-
til. Bij de eerste zonnestraaltjes be-
ginnen ze gelijk weer met takjes te
slepen om nesten te bouwen.

De eenden hebben weinig
interesse in de vijver, maar des
te meer in de emmers met
(niet bevroren) drinkwater.
Hoeveel plezier kun je hebben
met een emmer water?!
Als extraatje krijgen de geiten

en schapen nu regel-
matig winterwortels en
ze zijn nog elk week
even “happig” op de
wilgentakken die we
ze bijvoeren. 
Daarnaast is het 
grappig om te zien

hoe de waterhoentjes uit de om-
ringende sloten tussen de kippen
lopen en zelfs “badderen” in de
waterbakken. Ze hebben het zwaar
genoeg, dus we kijken dan even de
andere kant op.

Ook de overige vogels
rond de dierenweide
worden tijdens de
sneeuw- en vorstperiode
niet vergeten. 
Een groepje vrijwilligers
heeft een paar weken
geleden vetbollen, kale-
bassen gevuld met strooi-
voer en vet en pinda’s
geregen. Dit alles om 
de vogels tijdens deze
moeilijke periode een

Voorleesontbijt
2011 stond in het
teken van een struis-
vogel en de wind 
Woensdag 19 januari was de dag van
het jaarlijkse Nationale Voorleesontbijt.
Alle kinderdagverblijven van Ludens,
waaronder Villa Kakelbont in Voordorp,

deden voor de
vierde keer op rij
mee. 
In Voordorp las
wethouderJeroen
Kreijkamp voor.
Struisvogel Fiet

is dol op rennen. Het liefst rent hij de
hele dag. Maar op een dag waait het zo
hard, dat hij bijna niet vooruit komt.
Allerlei ander dieren vertellen Fiet wat hij
moet doen: schuilen, zwemmen, vliegen,
graven, kruipen, drijven...  Maar dat wil
Fiet allemaal niet. Fiet wil rennen! 

Het prentenboek van het jaar, dat altijd
centraal staat tijdens Het Nationale
Voorleesontbijt, is deze keer voor peuters
niet zo makkelijk te begrijpen. 
Een stuisvogel is een exotisch dier dat je
niet alle dagen tegenkomt, zoals een
hond of een kat. Een uitdaging dus voor
de voorlezers!
De wethouder werd geassisteerd door
Ludens voorzitter Ans van Hoof, die met
een grote waaier de werking van de wind
demonstreerde.

Ingezonden



OP NAAR DE 3 PROCENT
Tijdens de bewonersavond van 21 januari hebben zich
14 mensen aangemeld om diverse concrete klussen op
zich te nemen. Onze werkwijze is dat je dingen doet
waar je goed in bent, in de tijd die jij beschikbaar hebt. 
Een inzet van drie procent van de huishoudens voor een
betere leefbaarheid zou een mooie score zijn. Dat komt
neer op 45 Voordorpers.

We hebben de volgende groepen in het leven
geroepen. Binnenkort gaan we kijken hoe we 
dit verder kunnen organiseren.

Leesgroep
Taak: in je eigen tijd af en toe een hoofdstuk uit een
rapport lezen. Kijken welke belangrijke dingen daar in
staan voor Voordorp. Stand: 4 aanmeldingen

Groep maatregelen
Taak: uitzoeken welke maatregelen nodig zijn om
ervoor te zorgen dat ondanks de verbreding het lawaai
en de luchtvervuiling niet toenemen. Welke mogelijk-
heden voor overkappingen en geluidswallen etc. zijn er
allemaal? Welke is de beste? Zijn er elders ervaringen
mee? Stand: 5 aanmeldingen

Flyer- en mobilisatiegroep
Taak: af en toe flyeren, mensen uit je eigen netwerk
aansporen om te helpen bij bepaalde klussen.
Stand: 1 aanmelding
(maar we weten nog ongeveer 8 flyeraars)

Communicatiegroep
Taak: stukjes schrijven of corrigeren (inkorten en 
begrijpelijk maken). 
Taak: gesprekken met ambtenaren of politici voeren of
meegaan met anderen die dat vaker gedaan hebben.
Stand: 2 aanmeldingen.

Groep juridische punten
Taak: uitzoeken wat de normen zijn voor lawaai en
luchtvervuiling, welke juridische wegen bewandeld 
kunnen worden. Stand: nog geen aanmeldingen.
Zoek in je kennissenkring, praat met de buren hierover.
Er moeten toch Voordorpers zijn die af en toe hun
deskundigheid op dit gebied kunnen inzetten!

Websitegroep
Taak: gebruiksvriendelijke site opzetten met nieuws,
rapporten, oproepen, etc. Stand: 2 aanmeldingen
Het is echt belangrijk dat er zo snel mogelijk zo’n site
komt. Wie heeft ervaring met het bouwen van een 
website en kan de anderen terzijde staan? 

WerkgroepA27Voordorp@gmail.com

Ingezonden“Inspraak” 
over de verkeerssituatie en 
“de Knip” in de Romerostraat
Niets vermoedend kregen de bewoners van Voordorp op 4 november 2010
een wijkbericht van de gemeente in de brievenbus. Ditmaal ging het niet
over groenvoorzieningen of over het inrichten van een speelplaats voor de
kinderen maar over het plan om een zogenaamde “knip” op de kruising
Sartreweg / Romerostraat aan te brengen want er is overlast van sluip-
verkeer via de wijk. Op 18 november was er de mogelijkheid in te spreken
op de door de gemeente voorgestelde plannen. Waarschijnlijk heeft de
meerderheid van de bewoners van Voordorp niet opgelet, want er was al
een tijdje een werkgroep verkeer in onze buurt actief.

Sartreweg tijdens de werkzaamheden aan de Romerostraat

Bewoners van de Atatürkstraat, Masarykstraat en Romerostraat schrokken,
wat was dit nu, een “knip”? Bewoners/bezoekers en sluipers zouden via
een ingewikkelde route (sluipen via de Van Everdingenlaan) moeten gaan
omrijden om het westelijke deel van Voordorp (bij de spoorbaan) te kunnen
bereiken. Je kunt natuurlijk ook bij die knip eenvoudigweg in de Romero-
straat keren (wel gevaarlijk!) ter hoogte van de Pal Maleterstraat. Dat er
sluipverkeer is via de Romerostraat/Kapteynlaan is overduidelijk (meer 
dan 60% van het aanbod op dit moment). Toen onlangs wegens werk-
zaamheden aan de bushaltes in de Romerostraat tijdelijk stoplichten
geplaatst werden, was goed zichtbaar dat het overgrote gedeelte van het
verkeer de route gebruikt om de Kardinaal de Jongweg te mijden en via
een sluiproute richting Overvecht/Groenekan/Tuindorp te rijden. 
Een aantal bewoners, aanwezig op de drukbezochte inspraakavond van 
18 november, besloot de nodige alternatieven te ontwikkelen waarbij 
ook contact gezocht werd met de verkeerswerkgroep. Tijdens een prettig
gesprek met de wijkwethouder Noordoost, Jeroen Kreijkamp, werd 
duidelijk dat alleen een geïntegreerde aanpak van de totale problematiek,
inclusief de ontsluiting van de nieuwbouw op het Veemarktterrein en
kwaliteitsverbetering van winkelcentrum De Gaard nodig was. Er werd ook
een onderzoekje in de Sartreborchflat gedaan, waaruit bleek dat een aantal
mensen aldaar geschrokken was van de voorgestelde maatregel. Zij
realiseerden zich nu pas dat ze ook last gaan krijgen van de voorgestelde
plannen. Ondertussen werd nagedacht over andere oplossingen, een
aardig idee werd aangeleverd onder de naam het plan “Soerink”. 
Dit komt er kortweg op neer dat de rijrichtingen op de Sartreweg vanaf de
middelste brug worden omgedraaid. Dus langs de brandweerkazerne de
wijk uit en langs de Waaierflats de wijk in. Dit plan kent talloze voordelen,
het verkeer stroomt vlotter door en er is minder stankoverlast. Bovendien is
het gunstig voor de verkeersveiligheid. Voor sluipers wordt de route hier-
door ook minder aantrekkelijk. Door de acties en de negatieve reacties van
veel buurtbewoners is de knip, naar het er nu naar uitziet, voorlopig van de
baan, maar wij verwachten niet dat het de laatste stap is. Bent u net als
wij bezorgd over de verkeerssituatie en wilt u daar iets aan doen of meer
informatie ontvangen over de alternatieven, stuur dan een berichtje naar
b.vos@casema.nl of madelonsenior@hotmail.com



DE SNUFFEL-
HOEK
Ik loop samen met baasje mijn dagelijkse rondje
door de wijk. De Gemeente Utrecht heeft de laatste

euro's van 2010 gebruikt om de trottoirs in de Aartsbisschop Romero-
straat eens flink op te hogen. Baasje is er blij mee. 'Jip,'zegt ze,
'dan kan ik straks als ik oud ben, mijn rollator zo in de bus schuiven
en zelf boodschappen doen in het winkelcentrum.'  
Ja ja en als dat zo door gaat met die wateroverlast heeft Voordorp
straks ook een eigen kanaalstraat waarover de inwoners in kano's
naar Albert Heijn kunnen peddelen.  Maar hoe moet dat dan met mij?
Maxim is een echte waterhond, maar ik hou van grond onder mijn
poten. Ik vraag me wel eens af – als er nu weer een enquête wordt
gehouden – zal Voordorp dan nog steeds de meest geliefde wijk zijn
waar Nederlanders willen wonen? 
Wat verder op in mijn straat staat een GFT bak helemaal alleen op de
stoep. Niet zo'n grote bruine op wielen, maar een 40 liter bak met
draaghengsel. Het deksel staat open en ik kan de GFT van hier al
ruiken. 'Wat doet die bak daar,' vraag ik aan baasje. 'Het is vandaag
toch geen inzameldag of vullen de Voordorpers tegenwoordig de GFT
bak op locatie?' 'Sorry Jip, dat is onze GFT bak,' antwoordt ze. 
Mijn baasje, die vindt dat de beste wijk van Nederland niet mag 
verloederen. Boos wordt als mensen hun koffiepads en sinaasappel-
schillen het raam uit en in de borders rondom de flat gooien, laat zelf
haar GFT bak buiten op de stoep staan! 'Maar je zegt zelf altijd tegen
Paul en Adriaan dat Voordorp geen vuilnisbak is en dat ze snoeppa-
piertjes etc. mee terug naar huis moeten nemen!'
Ze vertelt me dat ze al vanaf begin december met een niet –, of slecht
geleegde GFT bak zit en dat ze hem nu laat staan totdat de inzamel-
dienst hem helemaal geleegd heeft en ze hem eindelijk met groene
zeep schoon kan maken. Ze is echt opstandig! Heeft al verschillende
keren het 2860000 nummer gebeld. 'Met het informatienummer van
de gemeente. Wat kan ik voor u doen?'
Baasje heeft het probleem uitgelegd. Dacht dat er direct iemand zou
komen. Dat de baas van hogerhand zou zeggen: 'hé jij, jongeman! 
Je hebt je werk maar half gedaan. Ga onmiddellijk die bak goed
legen!' Maar in plaats daarvan heeft de telefoniste gezegd: 'Wij
hebben een eigen werkwijze. Ik maak een aantekening van uw 
melding en geef deze door aan de verantwoordelijke afdeling. Daar
wordt beoordeeld of de melding belangrijk genoeg is en als dit zo is
komt de melding in de planning, waarna deze op zekere dag en tijd-
stip in het team besproken zal worden. De uitkomst bepaalt wat of 
er met uw melding wordt gedaan.' 
'Hemeltje nog aan toe, dat is dan zeker niet meer voor het weekend?'
Stamelt baasje nog, maar daar heeft de telefoniste geen antwoord
op. Baasje krijgt  later nog wel een telefoontje: 'Met stadswerken. Uw
GFT bak wordt niet goed geleegd? U heeft wel een stuk krant onder in
de bak gelegd? O, een reclame werkje. Nee Mevrouw dat kan u beter
niet doen. Dat plakt. Komt door al die kleuren inkt. Laat die bak maar
buiten staan. Ik zal mijn jongens zeggen dat ze er extra op letten!'
De jongens zijn langs geweest, maar er ligt nog steeds GFT in de bak.
Baasje heeft weer het nummer gebeld en gevraagd of ze misschien
door verbonden kon worden met de verantwoordelijke afdeling, maar
dat wilde de telefoniste niet doen, want ze hebben bij de gemeente
een eigen werkwijze. Ze maakt eerst een aantekening van de melding
en dan .... De GFT bak staat nog op de stoep en baasje weet er niet
goed raad mee. Ik wel hoor, ik heb tegen haar gezegd: 
'Gooi maar gewoon in de vuilniszak.'

Woef              Jip!
http://jips-snuffelhoek.blogspot.com/
mailadres: jip.russell@gmail.com

Berichten uit het Wevehuis     
(www.WEVEHUIS.NL)

Nieuw in het 
Railclub Utrecht. Vanaf binnenkort regelmatig op 
donderdag met een info-clubavond in het Wevehuis:
Railclub Utrecht, een verzameling enthousiaste spoor-
liefhebbers met belangstelling voor zowel modelspoor 
als grootspoor. www.railclubutrecht.nl

Mondharmonicales. Zuiver op de mondharmonica spelen?
Frank Witkam geeft sinds januari les in het Wevehuis. 
Lees er alles over op www.bluesharmonicales.nl. 

Inititatieven uit de wijk in het Wevehuis
DJ Raaf: kinderdisco in het Wevehuis
Zie voor een verslag de rubriek Voordorp Kids.

De programmaraad van het Wevehuis heeft de 
volgende inititatieven binnen gekregen:

Bridgen. Er ligt een plan om na de zomer met bridge-
bijeenkomsten te starten. Heeft u belangstelling hiervoor,
mailt u dan naar wevehuis@live.nl. Ook als u het leuk
vindt en eerder wil starten: mail naar het Wevehuis!

Harmonie. Een ander plan van een muzikale wijkbewoner
is de oprichting van een harmonie. Stelt u zich voor: een
heuse buurtharmonie! Belangstellenden kunnen mailen 
naar wevehuis@live.nl

Nieuwsbrief. De programmaraad verstuurt nieuwsbrieven
aan mensen die belangstelling hebben voor activiteiten in
het Wevehuis. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief,
stuurt u dan uw mailadres naar info@wevehuis.nl, 
ovv 'nieuwsbrief'. 

Idee? Zelf zin in kaarten, breien, praten of wat voor vrije-
tijdsbesteding dan ook? Neem een initiatief! Voor buurt-
bewoners (Tuindorp-Oost en Tuindorp-'oud' en Voordorp) is
het Wevehuis gratis, mits er geen commercieel doel is. 
Ook voor half uitgedachte initiatieven kunt u contact op-
nemen met wevehuis@live.nl. De programmaraad zal u
dan adviseren hoe het initiatief rond te krijgen en helpen
met de publiciteit. Nog meer vragen over het Wevehuis? 
Stel ze gerust: wevehuis@live.nl. En: binnenkort komt er
een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen online! 

Ingezonden

Veel leuke inzendingen 
van zowel volwassenen als
kinderen.. 
Op 29 januari 2011
buigt een onafhanke-
lijke jury zich over de
ingezonden foto's in
combinatie met de
verhalen en zal de
winnaar van de 
digitale camera via de website bekend gemaakt worden. 
Alle tot nu toe ingestuurde foto's met verhaal zijn geplaatst
op de Voordorpvogelblog. Nieuwsgierig geworden? 
Ga gauw kijken op: www.voordorpvogels.blogspot.com

Ingezonden



Ingezonden

Aanleiding voor de bijeenkomst was de
instemming van de gemeenteraad Utrecht
met verbreding van de A27. Hoe kon dit
gebeuren met een GroenLinks College?
Lintmeijer verklaarde dat instemming de
enige mogelijkheid was om onderhandelings-
partner te blijven. Anders zou misschien de
Crisis- en Herstelwet in werking worden
gezet, waarbij inspraak vrijwel onmogelijk is.
‘Dit kabinet heeft een asfaltblik en we willen
bestuurlijke druk blijven uitoefenen,’ aldus
Lintmeijer.

Asfalt en leefbaarheid: onverenigbaar?
Ondertussen zit Voordorp met de gebakken
peren. Verbreding van de A27, de zogeheten
‘Oostvariant’, zou volgens de eerste fase 
van de Milieu Effect Rapportage (MER) de
minste schade opleveren voor Utrechtse
omwonenden. Het samenwerkingsverband
van Rijk, provincie en gemeente dat aan de
verkeersplannen werkt (VERDER), vindt dat
op deze manier aan de twee doelstellingen
van de Startnotitie 2008 is voldaan. 
De eerste doelstelling was een betere
doorstroming van verkeer, de tweede doel-
stelling een betere leefbaarheid rondom de
snelweg. Wat betreft de leefbaarheid wordt
nu de Oostvariant als het minst slechte 
alternatief voor de stad beschouwd. 
De gemeenteraad heeft hier afgelopen
november mee ingestemd, maar diverse
aanvullingen voorgesteld. Maatregelen 
voor bewoners, invoering van een maximum-
snelheid van 80 km op de A27, rekening-
rijden en invoering van meer OV volgens
richtlijnen van het rapport ‘De Kracht van
Utrecht’. Echter, in december wees de
Tweede Kamer alle aanvullingen af. 
Het Rijk wil geen geld steken in maatregelen
voor bewoners. Lintmeijer gaf toe dat ‘het
glas voor Voordorp half leeg is, niet half vol.’

Vragen en onzekerheden
Bewoners vuurden vele vragen af op
Lintmeijer. ‘Wat gaat de gemeenteraad nu
concreet doen voor bewoners?’ ‘Aan welke 

normen voor geluidshinder en luchtkwaliteit
is het Rijk gebonden?’ Lintmeijer kon daarop
nog geen duidelijke antwoorden geven.
Bewoners gaven aan zich machteloos te 
voelen. Inspraakbrieven, gesprekken met
Rijkswaterstaat, acties, ze hebben tot nu toe
geen resultaat gehad. Zo overhandigde de
Werkgroep A27 Voordorp in februari 2009
een petitie aan het samenwerkingsverband
VERDER, met handtekeningen van bijna
1000 Voordorpse bewoners tegen de ver-

breding van de A27. ‘Waarom had deze 
petitie geen effect?’ Lintmeijer reageerde
galant: ‘Ik weet dat ik verantwoordelijk ben
voor de fouten van mijn voorgangers.’ 

Wet Geluidshinder wassen neus
De Werkgroep A27 Voordorp heeft in 2010
metingen laten uitvoeren. De gemiddelde
geluidsoverlast voor de woningen vlakbij de
snelweg blijkt 65 dB per etmaal te zijn. 
Dat is 12 dB boven de maximaal toegestane
waarde volgens de Wet Geluidshinder, en 
9 dB hoger dan Rijkswaterstaat berekende in
2006. Met de keuze voor de Oostvariant zal
de geluidsoverlast nog verergeren. En de Wet
Geluidshinder zal ons niet helpen, verklaarde
Jan Fransen van Natuur en Milieu. 
Bij een ‘aanpassing’ aan de weg wordt de
bestaande situatie als norm beschouwd. 
Het Rijk hoeft alleen in te grijpen als het
geluid door de aanpassing 1,5 dB toeneemt.
Fransen’s verhaal veroorzaakte rumoer in de
zaal: ‘We voelen ons ontzettend genaaid. De

NIEUWS VAN DE WERK-
GROEP A27 VOORDORP

geluidswal is al een meter lager gebouwd
dan de tekeningen aangaven. Daardoor
hebben we meer geluidsoverlast en dat
moeten we nu als norm verdragen.’ 
Ook merkte een bewoonster op dat er ver-
schillende geluidsbronnen en verschillende
plannen naast elkaar lopen, zodat iedere
geluidsbron een toename van 1,5 dB mag
opleveren. Die toenames worden niet bij
elkaar opgeteld. Lintmeijer beaamde dat een
integrale blik op alle plannen belangrijk is.   

Onderzoek volgende fase
Of de weg ter hoogte van Voordorp werkelijk
wordt verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken
wordt pas duidelijk na het onderzoek van 
de tweede fase van de MER. Dat onderzoek
duurt tot eind 2012. Onderzocht zal worden
hoe de verbreding ingepast kan worden in de
leefomgeving. Dan wordt duidelijk of de snel-
weg dichterbij de woningen komt, wat
Lintmeijer overigens niet logisch leek. Ook
zal in deze fase worden onderzocht welke
maatregelen nodig zijn om de leefbaarheid te
verbeteren, of ‘in ieder geval niet te ver-
slechteren’, zoals Lintmeijer het uitdrukte. 

De gemeente is
tijdens de tweede
fase van de MER
nog onderhande-
lingspartner.
Lintmeijer wil 
blijven vechten
voor invoering
van de 80 km
snelheid, beprij-
zing, meer OV en
voor maatregelen
voor bewoners

zoals een betere geluidswal, verdieping van
de snelweg of overkapping. Hij is hierbij
afhankelijk van ‘maatschappelijke steun’, de
inbreng van bewoners zelf. Daarom nodigde
hij bewoners uit ideeën aan te dragen voor
effectieve geluidswerende maatregelen en
deel te nemen aan de onderhandelingen.

Actief
John Buitink van ‘Laat Lunetten niet Stikken’
vertelde hoe deze bewonersgroep opereert.
Een kern van vijf mensen heeft onderling
taken verdeeld. Daaromheen verrichten zo’n
vijftig bewoners hand- en spandiensten.
Iedereen is wel ergens goed in en draagt zijn
of haar steentje bij. Dankzij het bestaan van
email is vergaderen nauwelijks nodig. Met
deze werkwijze komt deze bewonersgroep
heel ver. Tijdens de koffie vrijdag schreven
verschillende Voordorpers zich al in om mee
te werken en mee te denken. Ook is een
oproep gedaan aan huizenbezitters om zich
te verenigen. 

Vlammende reacties 
op eenzijdige asfaltblik
Vrijdag 21 januari: soep met
wethouder Frits Lintmeijer

Het tuinhuis van Het Groene Dak zat propvol. Zo’n vijfenzeventig bewoners wilden
praten met de wethouder Verkeer over de verbreding van de A27. De warme soep
vooraf schiep een gezellige sfeer, maar daarna kwamen de emoties los. ‘We worden
genaaid’, ‘Voordorp draait op voor de draaischijf van Nederland,’ ‘Voordorp moet het
doen met het snoepje van meer OV voor de hele stad.’  

Ingezonden



Het goede doel van...

PETRA

Eigenlijk heb ik niet één speciaal
goed doel, maar gaat het me om een
aantal goede doelen. En dat zijn
goede doelen die zich allemaal op de
een of andere manier bezig-houden
met voorlichting geven over de slechte
toestanden in de veeteelt – en dan
vooral de bio-industrie - en die
proberen de omstandigheden van de
dieren te verbeteren.

Ik was me er nooit echt van bewust
hoe slecht de dieren het in de bio-
industrie hebben totdat wij 5 jaar
geleden - min of meer per toeval 
- aan eigen kippen zijn begonnen. 
Ik ben toen veel gaan lezen. In het
begin over kippen; later vooral over
veeteelt, de bio-industrie en over
andere diersoorten binnen de bio-
industrie.
Daardoor kwam ik er bijvoorbeeld
achter dat er binnen de sector van
de legkippen per jaar 30 miljoen
kuikens versnipperd worden. Dat zijn
de haantjes. Die kunnen nu eenmaal
geen eieren leggen en daarom 
worden ze vernietigd. Verdoven 
kost geld, vandaar dat de dieren
vaak levend versnipperd worden.
Ook blijkt dat leghennen die minder
eieren gaan leggen in de bio-
industrie vaak worden uitgehongerd.
Ze krijgen dan dagenlang geen eten
of water. Veel dieren gaan daardoor
dood van de honger en dorst. 
Maar: áls een kip blijft leven, gaat ze
meer eieren produceren. 
De economische waarde van de
extra eieren is een stuk hoger dan 
de waarde van de dode dieren. 
De dood van die dieren wordt
daarom op de koop toe genomen.

En dan heb ik het nog niet over 
de omstandigheden waarin de leg-
kippen hun dagen moeten slijten.
Of over het lijden dat andere dieren

binnen de bio-industrie moeten
ondergaan (vleeskippen, ganzen,
eenden, koeien, geiten, varkens,
‘wild’ etc.). 

Begrijp me niet verkeerd: ik wil 
niemand ‘bekeren’. Iedereen moet
kunnen eten wat hij of zij wil. 
Maar ik heb er moeite mee dat 
producenten vaak hun gang kunnen
gaan doordat zij ons om de tuin
kunnen leiden. Want waarom heet
een scharrelei anders ‘scharrelei’? Die
kip van dat zogenaamde scharrelei
kan namelijk niet scharrelen. 
Die zit met 8 (!) andere kippen op 
1 m2 opgesloten en ze komt nooit
buiten. Haar leven bestaat uit
broedmachines, kuikensorteerders,
snavelkapmachines, lopende banden
voor het voer en de eieren, slacht-
machines en kuikenvegers. 
Bij het woord ‘scharrelei’ had ik toch
echt een ander beeld….

Ook wordt zoveel mogelijk ge-
zwegen over het gebruik van 
hormonen en antibiotica in de bio-
industrie. En over het gevaar dat
hierdoor resistente bacteriën kunnen
ontstaan waartegen geen medicijnen
bestand zijn.
Logisch dat producenten ons niet
alles willen vertellen. We kunnen
immers zomaar besluiten over te
stappen op biologische, dier-
vriendelijkere varianten, ondanks dat
deze vaak duurder zijn. We kunnen
zelfs besluiten om minder dierlijke
producten te gaan eten…

En juist al die informatie, dus de
informatie die de producenten uit
m.n. de bio-industrie (maar ook de
overheid) voor ons willen verzwijgen,
wordt door de volgende goede 
doelen boven water gehaald:

• Compassion in World Farming
(www.ciwf.nl)

• Adopteereenkip
(www.biologica.nl,
www.adopteereenkip.nl)

• Varkens in Nood
(www.varkensinnood.nl)

• Wakker dier 
(www.wakkerdier.nl)

• Dierenbescherming
(www.dierenbescherming.nl)

• Stichting Melief
(www.stichtingmelief.nl,
www.waardelozehaantjes.nl)

Eind februari 2011 worden de richtlijnen 
voor het onderzoek van de tweede fase 
MER vastgesteld. Er is haast bij om die nog
te kunnen beïnvloeden. Laten we gebruik
maken van alle mogelijkheden om onze 
situatie te verbeteren. 

• Wilt u op de hoogte worden gehouden van
de ontwikkelingen of meedoen? 
Stuur een mail naar 
werkgroepa27voordorp@gmail.com

• Meer informatie over de planvorming en
bewonersgroepen op: 
www.utrechtanders.nl. 

• Mogelijkheid om informatie uit te wisselen
zolang de website er nog niet is:
LinkedIngroep Utrecht-Voordorp.  

Namens de Werkgroep A27 Voordorp,
Liesbeth Simpelaar

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARDDE GAARD
De feestdagen zijn voorbij en de
sneeuw is gelukkig ook weg. 
De laatste bijeenkomst van de klank-
bordgroep was in december en de 
volgende is gepland voor februari.
Vanwege bezuinigingen heeft de
gemeente nu een interne projectleider
aangewezen (Gabie Mulders). Op zich
zal dit geen grote veranderingen op-
leveren voor het te doorlopen traject. 
De projectontwikkelaar heeft voor de
kerstvakantie een stedenbouwkundig
voorstel (schetsontwerp) naar de
gemeente gestuurd. Hierin staat hun
visie op de mogelijke ontwikkeling 
van De Gaard, waarbij rekening is
gehouden met zoveel mogelijk input
van alle partijen van de afgelopen
jaren. De gemeente gaat dit voorstel
intern beoordelen en komt daarna
samen met de ontwikkelaar. Ze nemen
dan samen een besluit of het plan in
voorgestelde vorm haalbaar is of niet.
Vervolgens zal de klankbordgroep
worden ingelicht en in een later 
stadium zal ook wijkbreed het 
resultaat gedeeld gaan worden op 
een informatieavond. 
Het wordt spannend nu de plannen
steeds concreter worden!
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323



IngezondenVOORDORP OP EIGEN KRACHT

Onderdeel van: Transition Town Utrecht

Een slimme wijk is op een
duurzame toekomst voorbereid

Het energieteam van Voordorp op
Eigen Kracht organiseerde op 
18 januari een avond Energie
besparen. 
Zelf je CV ketel bedienen om met behoud
van comfort zuiniger te stoken. Dat leerden
de 18 bezoekers tijdens een lezing ver-
zorgd door Gas Service Utrecht met in-
stemming van Portaal. Ook werd duidelijk
dat je zelf actief de monteur moet
informeren hoe je de ketel afgesteld wil
hebben bij onderhoud en nieuwe installatie.
Vervolgens werd in groepen besproken hoe
je een warme woning kan behouden met
toch lagere energiekosten, de winst van
goede ventilatie, dat er elektriciteit ver-
dwijnt zonder dat je het weet, en voor 
huiseigenaren dat je flink kan besparen als
je de mechanische ventilatie aanpakt. 
Er is een aantal folders over deze onder-
werpen beschikbaar. 
Interesse? mail dan even naar 
energieteamvoordorp@gmail.com, 
geef aan wat je bijzondere interesse heeft,
dan worden de folders je toegezonden.

IngezondenDe Pastorale van
Ludwig van Beethoven
Op 2 en 16 april a.s. gaat Samuze, 
huismuziekorkest De Bilt, zich te buiten
aan het spelen van de Pastorale, 
Ludwig van Beethovens zesde symfonie.
Een van de weinige programmatische
werken van Beethoven.

Voor de tweede keer gaat het orkest in 
zee met Reinout Godschalk, die Samuze al
eerder begeleidde bij het uitvoeren van 
een werk van Saint Saëns, wat een groot
succes werd. 

Door zijn aangepaste arrangementen 
kunnen veel instrumenten meedoen. Van
blokfluit, dwarsfluit, hobo tot accordeon, 
van althobo, klarinet, fagot tot hoorn, van
viool, altviool, cello tot contrabas, iedereen
kan meespelen mits men een acceptabel
speelniveau heeft (een jaar of drie op zijn
minst en uiteraard intensief).
De speelzaterdagen zijn van 10.30 uur tot
17.00 uur met enkele pauzes.
Dit project kan alleen doorgang vinden
wanneer 30 mensen zich aanmelden voor
15 februari a.s. Het maximum is vijftig en
gezien de vorige ervaringen is het zaak zich
spoedig op te geven, want vol is vol.

De kosten voor de twee 
zaterdagen samen zijn € 42,-- .
De muziek wordt digitaal aangeleverd en
eventueel per post (dat kost €10 extra).
Men is pas ingeschreven als er betaald is.
Aanmeldingen kunnen tot 1 maart  a.s.
worden gedaan per e-mail 
pastorale@xs4all.nl. 
Voor meer informatie zie ook
www.samuze.nl; 
ook Erna Tuerlings (tel. 030-2719275) kan
u van informatie voorzien. Dit project wordt
gedragen door enkele leden van Samuze,
huismuziekorkest De Bilt. 

Inge Gorris

Reunie 
de Beiaard
Basisschool 
De Beiaard 
(Tuindorp-Oost) 
in Utrecht houdt 
op zaterdag 
18 juni 2011 
een grote 
reünie. De school bestaat dan 40 jaar!
Ina van de Vliet neemt, na bijna 40 jaar
op de Beiaard werkzaam te zijn geweest
als leerkracht en als directeur, afscheid
van de school en van het onderwijs.
Er is - speciaal voor deze reünie - een
website online: www.reuniedebeiaard.nl.
Op die website kunnen oud-leerlingen en
(oud)-leerkrachten zich inschrijven.

De reünie bestaat uit twee delen:
• De middag van 14.00 – 17.30 uur:

officiële gedeelte;
• De avond van 18.00 – 20.00 uur: 

buffet; ter ere van Ina is dit een
Marokkaans drie-gangen buffet.

De officiële opening is om 15.00 uur. 
Ina zal tijdens de gehele reünie aanwezig
zijn.
Je kunt je inschrijven voor het middag-
deel of voor het middagdeel en het 
buffet. 
De uiterste inschrijfdatum is 
20 mei 2011!
De organisatie wil graag zo veel 
mogelijk mensen bereiken. 
Ken je nog oud-leerlingen of oud-
leerkrachten? 
Geef ze deze reünie(site) dan door. 
Voor foto’s van de afgelopen 40 jaar 
kun je terecht op Facebook 
(De Beiaard Utrecht).

Ingezonden

Maandag 14 februari: 
filmavond Taste the Waste 
Kom met ons kijken naar deze indruk-
wekkende documentaire over de oorzaken
en gevolgen van de wereldwijde voed-
selverspilling. 
Aanvang: 20.00 uur; Tuinhuis van Het
Groene Dak in Voordorp
(ingang: hekje naast A.Sandinostraat 134)

Dinsdag 29 maart: 
avond over het ophaalpunt 
Lokaal Voedsel in de wijk
In de planning: 
avond rondom het thema DELEN.
Delen doen we dagelijks. Ook in de wijk
delen we veel: spullen, kennis of diensten,
gezamenlijke activiteiten of evenementen. 
Delen is leuk en nuttig maar het is ook
een belangrijk aspect van duurzaamheid,
net als hergebruiken en lokaal handelen. 
Tijdens deze avond kunnen we met elkaar
delen: iets lekkers, iets tastbaars of iets
anders. 
Wilt u meedenken over de inhoud van
deze avond? 
Neem dan contact met ons op!

Tot ziens,
Het team van Voordorp op Eigen Kracht
Brigitte, Marian, Nelleke, Frans, Jos, Peter,
Walter

Voordorp op Eigen Kracht is een buurt-
bewonersinitiatief: we gaan zelf aan de
slag  om onze manier van wonen, werken
en leven duurzamer en minder afhankelijk
te maken van fossiele brandstoffen. 
Kijk op www.tstu.nl
en www.transitiontowns.nl
Mail naar: ttvoordorp@gmail.com



KIDSVOOR
DORPKIDS 
WEVEHUIS-DISCO VAN 

DJ RAAF
Hallo, ik ben Raphael
Gielissen en ik ben 
10 jaar. Ook noem 
ik mijzelf: DJ Raaf. 
Op 11 december heb ik een
kinderdisco georganiseerd
in het Wevehuis. Er
waren 34 kinderen (en

mijn vader en moeder, mijn broer isaac) en mijn vriend
Tom hielp mee. Het was heel leuk. Ik wilde graag dat
de disco van half acht tot halfelf zou duren. Mijn
ouders vonden van zeven tot acht een betere tijd. 
Het duurde uiteindelijk van zeven tot half negen. 
Mijn opa heeft voor mij van verschillende cd-spelers,
een versterker en een mengpaneel een grote DJ-set
gemaakt. Er zit een mooie flight-case omheen. Die heeft
mijn opa getimmerd. Er zitten boxen bij waar veel
geluid uitkomt. Ze geven licht op de maat van de
muziek. Die kist met boxen hebben we versleept naar
het Wevehuis en ik heb daar gedraaid met al mijn
gebrande cd'tjes en met mijn i-pod. Ook heb ik overal
discolampen neergezet. Sinds ik mijzelf DJ Raaf
noem, krijg ik op mijn verjaardag namelijk disco-
lampen. En ik heb nog een hele grote discolamp op de
rommelmarkt gekocht van mijn zakgeld. Het zag er
gezellig uit. Ik had ook nog een oud laken
volgespoten met graffiti-letters: DISCO. 
Ik had zelf cola en chips en een heleboel breekstaafjes
ingekocht, en
mijn broertje
Isaac deed de
bar (drankjes
en chips, 
gratis na 
het toegangs-
kaartje). En 
mijn vriend 
Tom verkocht de kaartjes (toegang, drankjes en breek-
staafjes voor 2 euro). We hebben gedanst, en gekletst
en gestoeid. 
Ik wil het in de toekomst nog weleens vaker doen. 
Zelf zit ik op de Beiaard. Als je op een andere school
zit en het ook leuk vindt, laat het me weten via de
mail van het Wevehuis, wevehuis@live.nl. Wie weet kan
ik dan ook eens op jouw school briefjes ophangen. 

Raphael Gielissen

De winnaar van de woordzoeker uit de 
novemberkrant is Marijn Konings. 
Marijn heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

IngezondenOpen lesochtend
Basisschool 
De Regenboog
Op woensdag 9 maart 2011 zet Basisschool 
De Regenboog aan de Wevelaan 2 de klasdeuren
weer wijd open voor een open lesochtend. 
Dus bent u op zoek naar een goede school in de
buurt, dan is dit een uitgelezen kans.
Deze open lesochtend is bedoeld voor ouders die
op zoek zijn naar een school en voor ouders van
wie het kind al op De Regenboog is ingeschreven
en die het komende jaar naar school gaat. 
U kunt direct dan al een kijkje in de “school-
keuken” nemen.

We starten met een toneeloptreden van één van
de groepen, daarna wordt u rondgeleid door 
leerlingen uit de bovenbouw. Vervolgens is er
volop gelegenheid om één van de open lessen 
bij te wonen of vragen te stellen aan leerkrachten
en aanwezige ouders. U hoeft zich niet aan te
melden voor deze open lesochtend en het spreekt
voor zich dat u uw kind kunt meenemen. 
Het programma begint om 8.45 uur en duurt tot
ongeveer 10.30 uur en is vanaf eind februari te
vinden op onze website www.onzeregenboog.nl
Wij hopen u te mogen begroeten. 
Dus graag tot ziens!

Team basisschool De Regenboog



Fitness voor kids
Fitnesscentrum TRIAS
gaat starten met een
bewegingsprogramma
voor jongeren van 
11 t/m 16 jaar. 
Heb je kinderen die
graag computeren,
gamen en op Hyves 

zitten? Houden je kinderen ook van chips, snacks en
televisie kijken? Word het buikje ronder en ronder?
Dan is het tijd om in beweging te komen en een 
beetje te compenseren. 'Help ons kind is te dik' 
het nieuwe RTL4-programma laat zien waar slechte
voeding en te weinig beweging toe kan leiden.
Dat gunt niemand zijn kind. Het bewegingsprogramma
van TRIAS laat kinderen op een speelse manier kennis
maken met bewegen en spiertraining.
Onder de bezielende leiding van een echte fitness-
coach gaan de kinderen aan de slag. Het plezier staat
voorop. Iedereen is welkom. Dunne en dikke kinderen.
Samen sporten is leuker dan in je eentje. Heeft jouw
kind interesse? 
Geef hem of haar op bij TRIAS (naast Hercules).
Inlichtingen 030-2712134 (Gordon)
Trainingstijden zijn na schooltijd, van 16.30 tot 17.30
uur. Data krijgt u zo spoedig mogelijk te horen.

Musicaldans voor kinderen
Hou je van dans en vind je het leuk je in een rol in te
leven? Dan is dit misschien iets voor jou.
We werken naar een voorstelling toe. De lessen starten
11-1-2011, Wevehuis 4
Dinsdagmiddag 16.00-17.00 uur. Geschikt vanaf 9 jaar.
Informatie:030-2340280 of mail gotcha-artsandpro-
jects@hotmail.com 
http://www.gotcha-artsandprojects.nl

Alijf beweeglessen in de wijk
Wil je graag je energie voelen stromen en je vitaliteit
vergroten? 
Dan is aandacht en beweging essentieel. 
Bij Alijf ervaar je dat bewegen ook anders kan. 
Goed voor jezelf zorgen wordt geen opgave maar iets
om van te genieten. 
Deelname voor vrouwen 30+. Eerste les in 2011 is op
12 januari. Instromen op later tijdsstip is mogelijk. 
Iedere woensdag van 9.00-10.00 uur, 
Ritzema Boslaan 84. Deelnemen? Zie www.alijf.nl

WAAR IS ONZE GOUDEN EIKEL?
Wie weet waar de eikel bij de skatebaan bij de 
geluidswal is gebleven? Hij drijft niet in het water en
staat ook niet ergens te pronken in een achtertuin.
Maar waar is-ie dan wel? Heeft de gemeente hem
misschien weggehaald? Wie weet meer over dit 
mysterie? Reacties graag naar de redactie: 
voordorpvooruit@planet.nl

Elektrische gitaarles
Robbert, 15 jaar, geeft elektrische
gitaarles aan beginners. 
Is het iets voor jou? 
Bel dan naar 030-2722471 of mail
naar robbertkooiman@live.nl.

Acupunctuur in Voordorp
Heeft u last van rugpijn of schouder- en nekpijn? 
Of heeft u last van hooikoorts of overgangsklachten?
Heeft u een andere gezondheidsklacht die de kwaliteit
van uw  leven negatief beïnvloedt? Waarschijnlijk heeft
u al naar een oplossing gezocht, maar heeft u ook 
acupunctuur of ooracupunctuur geprobeerd?
Acupunctuur werkt op de regulatie van de energie-
huishouding van het lichaam. Het stimuleert het zelf-
genezend vermogen van het lichaam en brengt de
lichaamsfuncties in balans. Zonder bijwerkingen!
Informeer over de mogelijkheid van behandelen van
uw klacht bij Acupunctuurpraktijk Kasteel in Voordorp:
030-2733957. De praktijk is aangesloten bij een
beroepsvereniging; men kan, afhankelijk van de
verzekeringspolis die men heeft, de kosten van de
behandeling terugclaimen. 
www.acupunctuurpraktijk-kasteel.nl .

Maandag 14 februari: “Taste the waste”; 
Het Tuinhuis van Het Groene Dak; 
20.00-22.00 uur
Woensdag 9 maart: open lesochtend 
Basisschool De Regenboog, locatie Wevelaan 2,
8.45 -10.30 uur.
Woensdag 16 maart: kennismaking OBS Voordorp,
Che Guevarastraat 15, 9.00 - 11.30 uur.
Dinsdag 29 maart: avond over Lokaal voedsel; 
Het Tuinhuis van Het Groene Dak; 
20.00-22.00 uur
Zaterdag 18 juni: reünie Basisschool De Beiaard
(zie www.reuniedebeiaard.nl)

cAgenda

COLOFON
Voordorp Vooruit, 
p.a. R.A. Kartinistraat 36, 3573 XC Utrecht, 
e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
Aan dit nummer werkten mee: Aard de Kruijf, 
Adriana Oliehoek, Bernadette van Beurten, Bob Vos,
Brigitte Venturi, Christie Bakker, Els de Vegter, Inge Gorris,
Laura Roelants, Liesbeth Simpelaar, Madelon van de Wardt,
Manet Verwey, Marian Willems, Marielle Osté, Marloes
Hopman, Monique Janssens, Nicole Beeker, Paul Klein
Kiskamp, Petra van Straaten, Raphael Gielissen, Renée van
Andel, Sander Ekstijn, Tieneke de Groot en Wil Wigmans.

Sluitingsdatum kopij: 1 april 2011
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.


