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Dubbellaags ZOAB
Een deel van de Voordorpers heeft vanaf half
november tot half december kunnen genie-
ten van het nachtelijke ‘kedeng, kedeng’ of
‘tuuut-tuuut-tuut’. Daar moesten we even
doorheen. Inmiddels zijn de buitenste rij-
stroken voorzien van ‘fluister-asfalt’. 
Vanwege vorst en sneeuw ligt Rijkswater-
staat echter achter op het schema. 
De binnenste rijstroken zullen vóór april van
dubbellaags ZOAB voorzien worden. En dan
gaan we met heel grote oren luisteren welk
effect dit heeft op het verkeerslawaai. Jullie
horen van ons zodra we weten of al het 
fluisterasfalt er ligt.

Onderzoek Bak bij Amelisweerd
Minister Schultz heeft in december aan een
onafhankelijke commissie opdracht gegeven
voor een onderzoek rond de Planstudie Ring
Utrecht. De commissie gaat onder andere
bekijken of het onderzoek naar de verbreding
van de Bak bij Amelisweerd juist en vol-
doende is geweest. Allerlei partijen worden
daarover ondervraagd. Ook de bewoners-
groepen hebben een vragenlijst ontvangen
en ondertussen gesproken met dhr. Schoof,
voorzitter van deze commissie. Uiteraard
hebben we aangegeven dat we de noodzaak
van de verbreding slecht onderbouwd vinden,
dat we veel zaken missen in de Planstudies,
dat we de participatiemogelijkheden voor de
bewoners erg magertjes vinden en dat we
het niet eens zijn met het vertrekpunt (accent
op de verkeersproblemen en niet vertrekken
vanuit de leefomstandigheden). 
Begin maart geeft de commissie advies aan
de minister. Wederom: zodra we meer weten
laten we dat horen.

snelheid omhoog, want gemiddeld blijf je
toch onder de norm. Luchtkwaliteitsnormen
blijken keer op keer geen gezondheids-
normen te zijn, maar economische normen
(er móet gebouwd worden). 
Iedereen kan de film bekijken via de link:
http://vimeo.com/46197107

Oproep
Na de film lichtten twee aanwezige ge-
meente-ambtenaren het gemeentebeleid 
toe en verzuchtten ze dat de luchtkwaliteits-
problematiek heel complex is. Op de vraag
wat ambtenaren nodig hebben van ons was
het antwoord: bewoners die hun stem laten
horen, niet alleen op het stembureau, maar
ook via bewoners- en actiegroepen.
Suggesties van groepen leveren ambtenaren
steun en extra argumenten op voor bepaalde
maatregelen!
Aan de andere kant bleek dat inspraak-
momenten en –mogelijkheden lang niet 
altijd bekend zijn bij de bewoners. Informatie
op een gemeentesite zetten of aan een wijk-
raad doorgeven levert geen garantie op dat
alle betrokken bewoners bereikt worden.
Misschien kunnen ook bewonersgroepen
voortaan direct ingelicht worden?!

Cross the line
Jawel, we moesten eraan geloven. Onder 
leiding van Saskia Kluit werden gewetens-
vragen voorgelegd en moesten we al of niet
een denkbeeldige streep oversteken. 
Al bij de eerste vragen stond iedereen op
een gegeven moment aan de ‘verkeerde’
kant van de streep. Niet alleen auto-bezitters
en houtstokers, maar ook iedereen met een
cv-ketel doet immers mee aan de lucht-
verontreiniging. Hierna kwamen ook 
persoonlijke oplossingen, tips en over-
wegingen aan bod. Dat genereerde behalve
hilarische momenten ook discussie en
onderlinge vragen. 
Al met al was het een geslaagde avond, 
een avond waarop niet zozeer de discussie,
alswel het denken over eigen gedrag 
centraal stond. En dat vooral met een vette
knipoog!

Tieneke de Groot,
Werkgroep A27 Voordorp
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Bewonersavond luchtkwaliteit 
29 januari

Normen
Ruim 40 mensen keken in het tuinhuis van
Het Groene Dak naar de korte film ‘Lucht-
verontreiniging – een onvrijwillig risico’. In
deze documentaire volg je een COPD-patiënt
uit Lunetten die vragen stelt aan mede-
patiënten, een wetenschapper, een wet-
houder, een jurist, en de Kracht van Utrecht.
Het was schokkend om te horen dat ver-
vuilde lucht niet alleen meer last geeft voor
mensen met astma, maar dat het ook een
van de veróórzakers is van ziektes aan de
luchtwegen. 
Vanuit gezondheidsoogpunt zouden de 
normen meer dan de helft lager moeten zijn: 
20 microgram/m3 in plaats van 40 micro-
gram/m3 (Europese en Nederlandse 
normen). 
Maar de overheid is niet bezig met gezond-
heidsoverwegingen, wel met het ‘opvullen’
van de normen. Is de situatie ergens ver
beneden de norm, dan kan de maximum



Met koning winter
heeft het werk op 
het terrein van de 
veemarkt even stil
gelegen, maar de
werkzaamheden 
zijn weer op gang
gekomen. 
De contouren van de

tijdelijke brug vlak bij de rotonde zijn al zichtbaar. Dat is
de start van de herinrichting van de Sartreweg om goed te
gaan aansluiten op de nieuwe wijk. Al het puin op het
terrein is verdwenen en de laatste zandbergen worden nu
nog opgeruimd. Dan is het terrein klaar om bouwrijp
gemaakt te worden door de gemeente. Ook het hek om
het terrein is verdwenen en helaas ook alle bomen. 
Er staat nog één eenzaam exemplaar te wachten op ver-
plaatsing. Toch wel jammer dat daar niet meer mogelijk
was.
Verder hoor ik goede berichten over het gebruik van het
nieuwe voetbalveld. Kennelijk zijn alle teams nu in staat
om 2x per week te trainen wat daarvoor onmogelijk was.
Dat lijkt dus een welkome aanvulling te zijn die ook erg
goed gebruikt wordt. Veel voetbal plezier voor Hercules 
en Sporting ’70 in ieder geval!
Hopelijk ondervindt de nieuwbouw van woningen niet te
veel tegenwind van de huidige woningmarkt en kunnen 
de eerste huizen volgens de planning gerealiseerd worden.
Op dit moment is het maken van plannen door ver-
schillende groepen nog steeds in volle gang. Met de 
serieuze kandidaten moet nog een hoop werk verricht
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worden. Op dit moment zijn er geen nieuwe velden vrij
gegeven voor ontwikkeling (bouwen in groepen A, X, Y 
– zelf bouwen E – mede opdrachtgeverschap J, K).
De namen van de straten zijn ook al een tijdje bekend 
en gelukkig zijn het iets makkelijker 
te onthouden namen van dieren
geworden (het thema ‘dieren’ had

50% van de stemmen). Kijk op de website van de veemarkt
hoe het stratenplan er uit komt te zien en welke namen
het uiteindelijk geworden zijn. Het gaat een spannend jaar
worden!
Sander Ekstijn



DE SNUFFELHOEK
Ik ben dol op de winter, vooral als er veel sneeuw valt. En
dan hup, met baasje naar buiten sporen zoeken in en
onder de sneeuw. Telkens als ik mijn poot optil, laat ik zelf
ook een spoor van gele plekjes achter me. Dat komt door

de vitamine B zegt baasje. Dat is aan mijn voer toegevoegd. Als ik opkijk
waar baasje blijft, zit er een hoopje sneeuw op mijn neus vlak voor mijn
ogen. Ik kan de sneeuwkristallen zien. Baasje moet er om lachen. ‘Het lijkt
alsof je een pluk watten op je neus hebt Jip,’ zegt ze. ‘Heb je je soms ge-
sneden met scheren?’ 
Ja, lach maar baasje. Maar ze is wel lief en smeert, voor we naar buiten
gaan, eerst alle vier mijn poten in met vaseline. Doet ze dat niet, dan
bevriezen de haartjes tussen mijn tenen en dat is een heel naar gevoel. 
Dan wil ik niet meer lopen en moet baasje me dragen, maar daar heeft zij
dan weer geen zin in. 

In de sneeuw liggen veel sporen. 
Op de foto laat Paul een voetstap
zien die hij heeft gevonden. 
De eerste jaren van zijn leven viel er
geen sneeuw in Nederland en Paul
zag pas sneeuw toen hij al vijf jaar
oud op vakantie was in de Franse
Alpen. Een sneeuwlandschap maakt
sporen van leven zichtbaar waar
mensen normaal niet bij stil staan.
En dat vind ik nu zo leuk, want ik
ruik al die sporen en nu kan baasje
ook eens zien waar ik allemaal 
achteraan loop. Ze kan met eigen
ogen zien dat er veel meer aan-
wezig is dan ze zelf vermoedt. 
Op haar tuin bijvoorbeeld liggen
veel sporen. Pootafdrukken van 
een meerkoet. Van duiven die de
gemorste zaden van de koolmezen

van de grond pikken. En er is een heel spoor van vermoedelijk een eek-
hoorntje dat ook wat eten op onze tuin zoekt. Gelukkig geen sporen van 
ratten, maar in de tuin van de buren ligt wel een kattenspoor met op het
einde een stuk omgewoelde sneeuw. Wat daar gebeurd is, daar kan je 
alleen over fantaseren. 
In het nieuws was een bericht dat twee inbrekers in Wormer in hun nek 
zijn gepakt nadat de politie hun spoor in de sneeuw had gevolgd. De politie
heeft dus ook baat bij een flinke sneeuwlaag. Zo is ook een oplichter in
IJsselstein gearresteerd. Hij beloofde de taxichauffeur thuis te betalen 
maar kwam, nadat hij was uitgestapt, niet meer terug. Agenten volgden zijn
voetsporen naar zijn huis. Hij vertelde dat hij wel wilde betalen en op zoek
was gegaan naar de chauffeur. Maar dat was gelogen want er liepen alleen
voetstappen naar zijn huis en niet meer terug.
Sneeuw liegt niet en geeft ons een andere kijk op de werkelijkheid. 
Een werkelijkheid die ook bestaat, maar die we alleen zien als het sneeuwt.

En nu vraag ik me af: zou het misschien zo
kunnen zijn dat er nog veel meer bestaat?
Een werkelijkheid die we alleen kunnen
waarnemen als de condities waaronder we
leven anders zijn? 
Wat niet een vraag is, is dat als u deze 
sporen in de sneeuw vindt het zeker is dat:
Jip hier was!

Woef!                Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog:http://jips-snuffelkoek.blogspot.com

Voor de activiteiten in februari 
en maart in buurtmoestuin de
Voortuin kijk op
http://www.tstu.nl/voek/devoortuin

•  SAMEN  •  VIEREN  •  LEREN  •  SPELEN  •

Open lesochtend
Basisschool De Regenboog

Op woensdag 20 maart 2013 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 halfjaar naar school gaat. U
kunt direct dan al een kijkje in de “schoolkeuken”
nemen.
We starten met een toneeloptreden van één van
de groepen, daarna wordt u rondgeleid door leer-
lingen 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 8.30 uur en duurt tot
ongeveer 10.15 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

 



het liefst in de stal, lekker op het stro
en hooi met eten en drinken binnen
bereik, “all inclusive”, zeg maar.
De cavia’s zijn tijdens de eerste vorst-
periode al verhuisd naar het kippen-
hok en hebben daar een lekker
tochtvrij en droog plekje. Vanwege de
sneeuw en hun korte pootjes hebben
we ze maar binnen gelaten tijdens de
afgelopen sneeuwperiode. Als het
weer het toestaat gaan ze weer zo
snel mogelijk naar hun eigen hok,
waar ze lekker kunnen rennen en 
gras als vloerbedekking hebben.
De kippen zijn ook minder enthou-
siast over de sneeuw en kou. Ze 
blijven veel in hun nachthok en als 
de zon doorbreekt, verkassen ze naar
de geitenstal waar de zon dan lekker
naar binnen schijnt en scharrelen ze
lekker tussen de geiten en schapen 
in het stro. Met die flinke “warmte-
boilers” om zich heen is dat best 
aangenaam. 
De eenden, dat is weer een ander
verhaal. Net als de watervogels in de
vrije natuur sparen zij zoveel mogelijk
energie door hun passieve gedrag. Ze
eten daardoor ook veel minder. In het
wild zie je vaak grote aantallen water-
vogels bij een wak in het ijs waar ze
dan langere tijd verblijven en weinig
tot niet vliegen en op die manier de
vorstperiode “uitzitten”. Dat zie je ook
bij onze Orpingtons. Die gaan nooit
naar binnen in de stal of het nacht-
hok van de kippen maar zoeken een

rustig plekje op de weide en lopen
een paar keer per dag naar een
emmer met vers water of eten een
beetje. Niets om je zorgen over te
maken. In de winter teren ze in op
hun vetreserves die ze tijdens het 
seizoen hebben opgebouwd.
In de vorige uitgave van Voordorp
Vooruit is ook het nieuwe buiten-
verblijf voor de konijnen ter sprake
gekomen. Als eerste zijn daar twee
nieuwe Lotharinger konijnen komen
wonen. De Lotharinger is een van
oorsprong Frans ras ontstaan uit een
kruising tussen de Vlaamse reus en 
het Franse Hangoor. Het zijn twee
vrouwtjes (voedsters), Loise en Lane
genaamd. Een is er zwart gevlekt 
en de ander drie kleur blauw. Dit is
een nieuwe kleurcominatie waar de
oorspronkelijke zwarte tekening bruin
en blauw-grijs is. 
Met hun grote oren vallen de
Lotharingers behoorlijk op en lijken
de dwergjes met recht dwergkonijn-
tjes. De hele groep kan het prima 
met elkaar vinden en ze eten gezellig

samen uit dezelfde voerbak of een
winterwortel. Nu het vriest en het
gras niet groeit, voeren we vooral
winterwortelen bij. Ook de cavia’s,
geiten en schapen zijn daar dol op.
Als het voorjaar wordt, laten we de
konijnen wennen op de dierenweide
zelf en zullen we zien of we binnen-
kort gaas in moeten graven. Tot nog
toe (ook vóór aan de vorstperiode)
gedragen de konijnen zich voorbeel-
dig en graven ze niet. Dat kan zomaar
veranderen als ze het voorjaar in hun
bol krijgen. Toch kijken we met z’n
allen erg uit naar het voorjaar.
Mocht u vragen, suggesties of opmer-
kingen hebben, u kunt ons bereiken
via: dierenweide@onsbuitenutrecht.nl

In de laatste uitgave van de Voordorp
Vooruit krant sloten we het Ons
Buiten item af met het onderwerp:
“Winterklaar”. Als je nu aan onze 
vrijwilligers vraagt hoe het gaat, zijn ze
waarschijnlijk “klaar met de winter”.
Ja, de sneeuw en vorst leveren 
prachtige foto’s op van winterse 
tafereeltjes zoals de ijsbloemen op 
het raam van het kippenhok. De lage
temperatuur is ook best te doen als je
maar lekker in beweging blijft. Voor
de vrijwilligers lukt dat aardig en ook
de konijnen lijken in z’n geheel geen
last van de kou te hebben. Als je ziet
hoe de konijnen lopen te springen,
krijg je bijna de indruk dat ze plezier
hebben in de winter.
Van ons als vrijwilligers vraagt de 
winterperiode een behoorlijke inzet.
Meerdere keren per dag waterbakken
ijsvrij maken heeft zeeeeeeeer koude
handen als gevolg.
Gelukkig is het nog niet zou koud
geweest dat de waterkraan in de stal
is bevroren, dus we hebben tot nog
toe daar water kunnen tappen. De
geiten vinden de (minimale) warmte
die de verwarmde waterleiding uit-
straalt wel prettig. Ze blijven er zo
dicht mogelijk in de buurt zodat ze
warm blijven. De schapen hebben in
dit seizoen een enorm dikke vacht en
dus weinig last van de kou. De vacht
van de geiten is wat minder dik en de
geiten zijn daardoor wat minder
enthousiast over de winter. Zij blijven

“Winterklaar” of 
“klaar met de winter”?



Van de gemeente
en ontwikkelaar is
er op dit moment
geen nieuws te 
melden. Voor zover
de klankbordgroep
op de hoogte is
wordt er nu

gewerkt aan een SPvE (stedenbouwkundig programma
van eisen). Wij hopen daar dit voorjaar nog kennis van te
mogen nemen om te kijken of ook betere oplossingen
zijn bedacht voor de laatste aandachtspunten.
Ondertussen is er naast de klankbordgroep ook een 
duwgroep ontstaan. Hierbij willen we de mogelijkheden
onderzoeken om bij het winkelcentrum een echt 
dorpsplein te maken. Een centrum van de verschillende
buurten waar je elkaar
ontmoet, je dagelijks
boodschappen kunt doen
en evenementen plaats
kunnen vinden. Een plek
waar je SAMEN komt! 
We staan nog aan het
begin en moeten nog
onderzoeken welke 
mogelijkheden we nog
hebben binnen de huidige planvorming. Maar hebben
jullie leuke ideeën laat het ons weten (wil je een 
fontein, bankjes, terrasje, een pomp, een muziek kiosk,
wifi etc). Wij horen graag van jullie want het is ook jullie
winkelCENTRUM. Denk mee!
Sander Ekstijn (voordorpvooruit@casema.nl)
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DE GAARD DE GAARD

Gisteren wandelde ik een rondje door Voordorp na eerst de 
kranten en flessen naar de containers in de Romerostraat te 
hebben gebracht. Omdat de “plastic”-container zoals gewoonlijk
zeer vol was, stapte ik naar de achterkant ervan omdat daar
doorsnee nog wel wat ruimte is en ik stapte midden in de poep.
Toen ik beter keek, zag ik daar heel veel poep in de omgeving,
smerig gewoon. Extra alert vervolgde ik mijn wandeling de
Romerostraat overstekend richting sportvelden. Overal poep,
poep en nog eens poep. Langs de Sartreweg, het voetpad langs
het spoor, bijna op ieder stukje gras, poep!! Ik vind honden leuk,
maar hondenbezitters zijn veelal de mening toegedaan dat ze
hun dier gewoon kunnen laten poepen op straat zonder het op 
te ruimen. Blijkbaar zijn de honden goed opgevoed maar de 
hondenbezitters niet. Er zijn zakjes voor!!  

Met vriendelijke groet, J.M. Stikvoort

Ingezonden

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, Brigitte Venturi, 
Joke Stikvoort, Nicole Beeker, Paul Klein Kiskamp, 
Petra van Straaten, Rik van Haaren, Sander Ekstijn 
en Tieneke de Groot.
Sluitingsdatum kopij: 31 maart 2013
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.


