
Van de redactie
Het jaar 2017 zit alweer in de tweede maand en dus is het de hoogste tijd voor een nieuwe editie van uw buurtkrant. 
Er gebeurt – zoals altijd – weer van alles in Voordorp en op de Veemarkt. Neem het interessante initiatief van elektrisch
autorijden, waar 2 Renault ZOE’s en een paar VW e-Golfs voor beschikbaar zijn. Een voorlichtingsbijeenkomst in Het
Groene Dak leerde dat e-rijden geen toekomstmuziek meer is. De Voortuin bestaat binnenkort 5 jaar als buurtmoestuin
en gaat dat vieren met een feestje in september. En wie weet is er tegen die tijd ook wat te zien van de eerste bouw-
activiteiten bij winkelcentrum De Gaard. De inspraakprocedures en wijzigingen van het bestemmingsplan zijn zo lang-
zamerhand afgesloten en ook de Utrechtse gemeentepolitiek is bezig een definitief standpunt in te nemen (ook nog
over erfpacht overigens). Volgens de planning moet deze zomer begonnen worden met het bouwrijp maken van het
gebied in en rond De Gaard. Dus, wie weet... Tot slot nog een triest bericht van de dierenweide van Ons Buiten. Daar
waren opeens acht van de negen cavia’s verdwenen. Onderzoek leert dat een marterachtig beest vermoedelijk de dader
is. De overgebleven cavia is in veiligheid gebracht. Dit en nog veel meer in deze buurtkrant.
Veel leesplezier! Sander, Koert, Anita en Marian

Vindt u Voordorp Vooruit leuk?
Like ons dan!
Voordorp bruist van de ontwikkelingen en 

nieuwe initiatieven. Meer dan ooit kunt u als bewoner van
Voordorp betrokken zijn bij uw buurt. Meepraten, denken 
en doen, over De Nieuwe Gaard, de verkeerssituatie, over
duurzaamheid en energie, actief zijn met buurtgenoten in de tuinen en parken van Voordorp. Wilt u ook tussendoor 
op de hoogte blijven, herinnerd worden aan de activiteiten op de agenda, of eventuele nieuwe activiteiten?  
Like dan onze Facebookpagina Voordorp Vooruit of meld je aan voor onze nieuwsbrief! Al steeds meer mensen weten
ons te vinden: getuige de cijfers van 2014-2016. Overigens heeft onze oproep in de vorige editie voor uitbreiding van 
de redactie 2 aanmeldingen opgeleverd. Erg leuk, we zijn er blij mee! Ze hebben deze editie al mee gelezen en 
geschreven om te kijken hoe het bevalt.
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Ingezonden

Zo’n 30 belangstellenden kwamen 
zaterdag 28 januari naar het Tuinhuis van
Het Groene Dak voor een bijeenkomst over
elektrisch rijden. Han Ellenbroek van het
Utrechtse Mobiel VTO, Wijnand Jonkers van
de provinciale NMU en Ida Sanders Natuur & Milieu gaven 
presentaties. Allerlei aspecten van 100 procent elektrisch rijden
kwamen aan de orde: van de ontstaansgeschiedenis tot aan de
laatste technologische ontwikkelingen.

Twee projecten trokken in het bijzonder de aandacht: We Drive Solar
en De Testrijders. We Drive Solar is een project om zonnestroom en
elektrisch rijden met elkaar te verbinden. Een Renault ZOE (met een
bereik van 300 km) laad je met zonnestroom en de  stroom lever je
weer terug als er vraag is naar elektriciteit. Zo hoef je - als je dit

grootschalig toepast - geen piekstroom meer op te 
wekken; die haal je gewoon uit de auto-accu’s. En laden doe je 
goedkoop als er een overschot is. De laadpaal die We Drive Solar
hiervoor heeft ontwikkeld, is een wereldprimeur. Het tweede project
was De Testrijders, waarbij 20 Volkswagens e-Golf (met een bereik
van 200 km) een jaar lang tegen een gunstige prijs ter beschikking
worden gesteld aan 20 Utrechtse testrijders. Die moeten deze auto’s
wel delen om zo elektrisch rijden meer bekendheid te geven. 
Aan het einde van de bijeenkomst in het Tuinhuis kon men met één

van de twee
Renault ZOE’s een
proefrit maken. 
Deze auto viel in
de smaak bij de
verschillende
chauffeurs. Een
zeer stille auto die
goed meekomt in
het verkeer en

voorzien is van alle toeters en bellen die je tegenwoordig in een auto
mag verwachten. Alleen de hoofdruimte achterin viel wat tegen. 
Een ZOE is al te huur via MyWheels en staat in de wijk Veemarkt; 
een tweede We Drive Solar ZOE wordt binnenkort uitgeleverd.
Daarnaast hebben zich al meerdere mensen gemeld als testrijder
voor een van de e-Golfs. Al met al een geslaagde middag, waarbij de
bezoekers ervaren hebben dat elektrisch rijden geen verre toekomst
is, maar de realiteit van nu!
www.voordorpopeigenkracht.nl/algemeen/kennisbijeenkomst-elektrisch-rijden-informatie/

MOBIEL VTO Kennisbijeenkomst 
elektrisch        

rijden



Romerostraat/
Kapteynlaan
Bewoners zijn druk bezig om 
samen met en los van de 
gemeente te kijken naar 
mogelijkheden om de nieuwe 
situatie op de Romerostraat/
Kapteynlaan aan te pakken. 
Een paar punten heeft de 
gemeente al in beeld en wil 
men ook gaan oplossen (spoor-
overgang en bebording). Er is 
in ieder geval contact tussen 
bewoners en de gemeente!

‘Rare huizen’ door erfpacht    
In de stad Utrecht staan ongeveer 150.000 woningen.
Met 3.500, waarvan een flink aantal in Voordorp, is 
al jaren iets vreemds aan de hand. Aan de buitenkant
zie je het niet en aan de (verkoop)prijzen merk je ook
niet veel. Maar er rust een (niet-eeuwigdurende) 
erfpacht op, waarbij de grond onder het huis eigen-
dom is van de gemeente en de huiseigenaar een 
vergoeding (een canon) aan de gemeente betaalt
voor het gebruik van die grond.

Bij 2.800 woningen
gaat het om een voor
een bepaalde periode
afgekochte erfpacht-
canon (die zal verlopen

tussen 2030 en 2040) en bij 700 betreft het een jaarlijkse
canonbetaling. De gemeente wil graag af van die erfpacht
en biedt huiseigenaren de kans de erfpacht af te kopen en
zelf eigenaar van de grond te worden. Daarbij gaat het om
heel veel geld en wie langer wacht, is straks nog veel 
duurder uit. In 2003 was er ook al zo’n aanbod met bij-

behorende ‘conversieregeling’ en in 2016 is er een ‘nieuwe’
regeling bedacht die dit jaar zijn beslag zou moeten krijgen.
Overigens is het huidige voorstel van de gemeente een
kopie van die van 2003, met wat economische correcties
voor 14 jaar later. 
Vanuit de gemeente is de term ‘coulante regeling’ gebruikt
bij een verder vrij complexe berekening, die voor ieder
anders uitpakt. In veel gevallen is het met de conversie van
2016 inderdaad goedkoper dan met die van 2003, maar gaat
nog steeds om heel veel geld: tienduizenden euro’s die je in
één keer moet betalen!

Gelukkig is er een groep bezorgde erfpachters die zich op
Facebook heeft verenigd en met z’n allen zijn ze druk bezig
de gemeente te bewegen tot een betere regeling. In die
groep zit veel kennis en er wordt ook goed gekeken hoe
andere steden dit oppakken. Op 26 januari was er een 
eerste technische behandeling van het voorstel en op 
2 februari is er een raadsinformatie bijeenkomst (RIB), waarin
Utrechters mee mogen praten en de gemeenteraad kunnen
laten weten wat ze er van vinden. Het onderwerp kwam ook
bij het tv-programma Radar aan de orde op maandagavond
30 januari. Wij blijven het volgen!

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wonen/erfpacht/erfpacht-afkopen-nieuwe-regeling/

VAN DE WERKGROEP A27 

Tracébesluit A27 
ligt ter inzage
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op
19 januari 2017 bekendgemaakt dat het
Tracébesluit A27/A12 ring Utrecht is vastgesteld.
Het ligt nog tot en met 2 maart ter inzage. 
Na het ontwerp-Tracébesluit zijn er maar liefst

1300 zienswijzen ingediend die nu van een reactie zijn voorzien en
geleid hebben tot een Nota van Wijzigingen. Eind december is zelfs 

al een begin gemaakt met de aanvraag van
een vergunning voor de bouw/aanpassing
van geluidschermen GS2a en GS2b. De
Kerngroep Ring Utrecht had ook een ziens-
wijze ingediend en was gestart met een
(ondertussen succesvolle € 40k) crowd-
fundingactie om aanvullend onderzoek te
kunnen verrichten. 

Tevens gaat de kerngroep een beroepsprocedure starten om het tij
mogelijk nog te keren. Het concrete effect van de voorgenomen 
verbreding van de A27 bij Amelisweerd is op zondag 8 januari met
linten en andere middelen in beeld gebracht.
https://www.snelwegen-utrecht.nl/

Foto’s: Marieke Wijntjes

IngezondenOPROEP
Beste mensen. 
Wij kijken al zo’n 5 jaar
tegen dit verwaarloosde
bord aan. 
Het staat aan de Augusto
Sandinostraat. Wie kan 
er wat van maken?
Wie heeft een sleutel? 
lijkt de belangrijkste vraag
na een eerdere poging
(graag melden bij de
redactie).



DE SNUFFELHOEK
Lieve lezers, wie had ooit kunnen denken,
met alles wat ik achter de rug heb, dat ik
het jaar 2017 zou halen. En toch heb ik 
het geflikt! Ik moet toch wel een heel bij-

zondere hond zijn en Baasje zou dat meer moeten waarderen.
Ik bedoel dat ze met mij mag samenleven: met zo’n knappe
en intelligente hond. Jazeker hier in huis zou de regel moeten
gelden: Jip first! 

En is het ook niet zo dat honden een afspiegeling zijn van 
de Baasjes zelf. Dus dat je in de hond het karakter van het
Baasje herkent! Je hebt dus geen universitaire studie 
psychologie nodig om na te gaan wat voor vlees je in de kuip
hebt. U begrijpt Baasje mag niet mopperen. De laatste tijd is
ze erg in de ban van de Amerikaanse verkiezingen en nu de
Amerikanen Donald Trump als president hebben gekozen, 
wil ze weten wat voor hond Trump aan zijn zijde heeft. 

Veel presidenten zijn gefotografeerd met hun hond. Zo ont-
dekte Baasje dat de Obama’s een Portugese waterhond als
huisdier hebben. Toevallig hebben wij sinds kort ook een
Portugese waterhond in de familie. Ze heet Fee en eerlijk is
eerlijk: het is een drol van een hond. President Bill Clinton
had een chocoladekleurige labrador Buddy. Helaas is deze
kort na zijn presidentschap door een auto overreden. Echt
treurig wat een verliezen de Clintons lijden.  

Boeiend zijn ook de honden van vorstinnen. Zo had koningin
Juliana in de jaren ’70 de hond Zara. Het was een roodbruine
Basenjihond ofwel een Afrikaanse boshond. Op een foto is
Zara afgebeeld zittend op Juliana’s schoot en het is frappant
hoe die twee op elkaar lijken. De rimpels in hun voorhoofd,
de manier van kijken en de houding van het hoofd.
Opmerkelijk ook is dat Zara niet 100 procent gehoorzaam was
en niet eenvoudig om op te voeden. Ha! Leek dus een beetje
op mij. Queen Elisabeth van Engeland omringt zich steevast
met kleine dikkertjes van het Corgi-ras.

Baasje heeft niet kunnen ontdekken wat voor soort hond
Donald Trump mee naar het Witte Huis heeft genomen. 
Als hij al een hond heeft dan moet het er wel een zijn met
een opgeblazen ego, een soort schertsfiguur, die hoog van 
de toren blaast. De naam Trump namelijk verwijst ook naar
een bepaald soort blaasinstrument: een trumpet! Maar goed,
Baasje heeft niets kunnen vinden over een trouwe viervoeter
van Trump. Misschien had de filmacteur Robert de Niro wel
gelijk toen hij Trump benoemde als hond, een straathond.
Maar wel eentje die de solo blaast op de trumpet. In Amerika
is alles mogelijk.

Poot! Jip

Alle blogs van Jip: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/
Email: jip.russell@gmail.com

Ingezonden

Tijdens de wintermaanden lijkt het alsof er in de Voortuin
niets gebeurt. Maar schijn bedriegt! Onder het tapijt van 
bladeren, dat we in november op de moestuin hebben gelegd,
gaan bacteriën, wormen en andere schimmels te keer. 
De hazelaar staat al in bloei en de kardoen laat zijn zilver-
grijze gekantelde blaadjes al schijnen.

Voor het team van de Voortuin was januari een maand om terug te
blikken naar het oude jaar, maar ook om vol verwachting naar het
nieuwe jaar te kijken. Dat hebben wij gedaan tijdens ons traditionele
uitje naar het Noorderpark. We zijn best trots op onze Voortuin, 

waarvan zoveel mensen in de wijk genieten. Steeds meer buurt-
genoten komen meedoen en we krijgen veel complimenten over 
deze levendige tuin midden in de wijk.
Gebruik je ook de wintermaanden om rustig om je heen te kijken, 
te observeren, terug te blikken en nieuwe mooie plannen te laten 
kiemen? 
Wil je bijvoorbeeld dit jaar
meer buiten zijn en met 
je handen in de aarde 
werken? 
Wat houd je tegen om in de
Voortuin te komen genieten
van wat er groeit en bloeit?

Met handen, hoofd en hart naar de Voortuin!

De Voortuin
bestaat dit jaar 
5 jaar!
Jawel, de appel-
boom in de kruiden-
tuin is al 5 jaar oud. 
Daarom dit plannetje: in september 2017 willen we een
buurtactiviteit houden rond de Voortuin. Dan gaan we vieren
dat we 5 jaar bestaan als buurtmoestuin en dat Voordorp
zo’n leuke wijk is! 
Om dit vorm te geven willen we graag samenwerken met
andere Voordorpers. 
Heb je zin om mee te doen met de organisatie, laat het ons
weten via onze website: www.devoortuininvoordorp.nl



Wat is de stand van zaken rond de procedures 
bij De Gaard?
Na het indienen en verwerken van alle
zienswijzen naar aanleiding van het 
bestemmingsplan van winkelcentrum De Gaard bleek het in december te 
kort dag voor inspreken en meepraten. Dat werd over de jaarwisseling heen

getild en gedaan op 12 januari 2017 bij de raadsinformatiebijeenkomst. Een aantal mensen kwam hun
zienswijze toelichten en een aantal mensen wilde de leden van de gemeenteraad hun mening over het 
plan voorleggen. Hoewel we ruim een jaar na de vaststelling van het stedenbouwkundig programma 
van eisen (SPvE) zaten, kwamen dezelfde onderwerpen en argumenten weer terug.

De ambtenaren hadden al aangeven dat er geen reden was om de plannen aan te passen, maar dat het wel goed was om
te horen waar de zorgen zitten. Het plan kent inmiddels een lange geschiedenis en met behulp van alle input is het
alleen maar beter geworden. Bij elk plan - en zeker met deze omvang en impact  - zal niet iedereen in de buurt voor
100 procent tevreden gesteld kunnen worden. Maar alle belangen zijn wel zo goed mogelijk afgewogen. Vervolgens
kwam de behandeling van het plan in de Commissie vergadering Stad & Ruimte op 19 januari 2017. Daar viel op dat er
ook op politiek vlak geen verschuivingen hebben plaatsgevonden, ondanks aanpassingen via moties. Partijen die voor
waren blijven voor en andersom idem dito. Deze maand gaat het nu naar de gemeenteraad. Wat diverse partijen bij de
informatiebijeenkomst al aangaven: het is nu de hoogste tijd om echt iets te gaan doen. Er staan winkels leeg die niet
gevuld gaan worden alvorens er meer zekerheid is over de toekomst. En het aantal nieuwe woningen in de omgeving van
De Gaard stijgt snel, terwijl het winkelcentrum inmiddels al 25 jaar in de huidige vorm bestaat.

Invulling van de winkels
Tijdelijke winkels – pop-up stores - voorkomen leegstand en overbruggen de tijd tot de start van de verbouwing van De
Nieuwe Gaard. Mad About Malt was de eerste, vanaf eind januari is het voormalige winkelpand van de DA-drogisterij in
gebruik genomen door de pop-up stores DressforSuccess (ma t/m do) en DidiCakes (vrij & za). De dierenwinkel blijft
helaas nog even leeg, maar er wordt nog wel gezocht naar tijdelijke bezetting.

http://denieuwegaard.nl/2016/12/12/winkelbezetting-de-gaard/

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

Dress for Success is een vrijwilligers-
organisatie die werkzoekenden met
een minimuminkomen voorziet van
representatieve kleding en prakti-
sche ondersteuning om succesvol te
kunnen solliciteren.
http://www.dressforsuccess.nl/

Didicakes verzorgt
taart- en cupcake
workshops voor
jong en oud, voor

zowel bedrijven als particulieren.
Als bedrijfsuitje, kinderfeestje, vrij-
gezellenfeest of als (groot)ouder-
kind workshop.
http://www.didicakes.nl

Mad About    
Malt is een

bierspeciaalzaak
met de lekkerste artisa-

nale biersoorten, ook wel craft
beer genoemd. Voor jezelf of voor
een leuk cadeau en de eigenaars
vertellen je er met interesse over.
http://madaboutmalt.com/

Kennen jullie 
de Energieke
Buren al? 
(voorheen Zonnig Tuindorp
en Energiek Tuindorp) 

We hebben binnenkort drie
Informatieavonden over 
collectief inkopen van 
spouwmuurisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen.

• woensdag 22 februari Pauluskerk
• dinsdag 7 maart Kinderboerderij Griftsteede
• donderdag 16 maart Jeruzalemkerk

Kom je ook? Meld je dan aan op:
www.energiekeburen.nl/aanmelding-informatieavond/

Volg ons ook op Facebook en Twitter! 
Of bekijk onze leuke website met Quiz en Ervaringen van
buurtgenoten. www.energiekeburen.nl

IngezondenSporten & afvallen!!
Hockeyschool Hockeyplezier gaat
voor ouders en volwassenen een
HOCKEY BOOT-CAMP organiseren
op een trainingsveld van Hercules,
waar je behalve voetballen ook
uitstekend op kunt hockeyen.

Conditietraining wordt afgewisseld met hockeyles.

Lekker in de buurt op woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur!
Start: woensdagochtend 8 maart, kosten: 110 euro voor 12 lessen.

Aanmelden: www.hockeyplezier.nl; vragen: info@hockeyplezier.nl en 
06-50847765

Locatie: USV Hercules, Voorveldselaan 2, 3573 PV Utrecht.

Nodig: sportieve kleding, goede schoenen, stick, bitje, scheen-
beschermers.

Data: maart: 8, 15, 22, 29; april: 5, 12, 19, (26); mei: 3, 10, 17, 24, 31.
Vol=Vol, wacht niet te lang met aanmelden!

We gaan er een echt hockeyfeestje van maken!

Ingezonden



Grote hoogtes: Zoals uit de foto's zal blijken is 
het knotten van de wilgen iedere twee jaar geen 
overbodige luxe. In die twee jaar kunnen de takken
enorme lengtes bereiken en groeien ze tot grote
hoogtes. Via social media is al gemeld dat we samen
met een groepje vrijwilligers en buurtbewoners 
tussen kerst en oud-en-nieuw de wilgen op het 
dijkje (100 totaal) onder handen hadden genomen. 

In de maanden voorafgaand had ik de 
knotwilgen bij de dierenweide (30 totaal) 
al geknot. Dit als een soort tegenprestatie
voor de 2000 narcissen bollen die ik in het
najaar van de gemeente had gekregen.
Na de kerstdagen met relatief veel binnen
zitten en te veel eten en snoepen was dit
een soort fitness om de opgebouwde kilo's
weer kwijt te raken. Vorig jaar was het zonnig maar helaas waren we dit jaar
gehuld in mist. Toch hadden we een gezellig sfeertje met, naar men oordeelde,
lekker erwtensoep dus een geslaagde dag met een keurig geknot rijtje wilgen

als resultaat. De geiten en schapen op de dierenweide genieten ook nog steeds van het resultaat. Het meeste snoeihout
hebben we ter plekke verhakseld maar de dikke takken laten we aan de knaagkunsten over van de Geiten en Schapen.
Vol verwachting kijken we nu uit naar het voorjaar om het resultaat van alle inspanningen te mogen bewonderen!

Cavia perikelen: Zoals velen al hadden opgemerkt hadden we in december de cavia weide
weer afgedekt met een net. Helaas heeft dit niet mogen baten en zijn op 1 cavia na alle
overige 8 cavia's "verdwenen". Wat- of wie de dader is geweest weten we helaas nog steeds
niet zeker maar op basis van sporen en andere aanwijzingen hebben we wel een vermoeden.
Omdat bij een auto aan de Pal Maleterstraat (sorry Wendy!) eerder dit seizoen de bekabeling
was aangevreten vermoeden we een Marter achtige. Al onze inspanning om de natuur en
wilde dieren op Ons Buiten te stimuleren heeft dus ook een keerzijde. De laatst overge-
bleven cavia hebben we tijdelijk bij een van onze vrijwilligsters ondergebracht samen met 
een nieuw soortgenootje. Nu wachten we tot de rust- en het voorjaar zijn terug gekeerd. 
We hopen dan met een nieuwe "kudde" cavia's een nieuwe start te kunnen maken!

Duiventillen: Elk jaar maken wij vanwege kosten planning en voor het aanvragen van subsidie een Jaarplan. Daarin 
vatten we onze ideeën en wensen samen om de dierenweide op Ons Buiten nog mooier te maken, om het hoog nodige
onderhoud uit te kunnen voeren. Voor de duiventil geldt het laatste. Deze hebben wij zo'n 5 jaar geleden tweedehands
gekregen van de Kinderboerderij Watertoren in Overvecht. Daar werden de duiven veelvuldig door roofvogels "geslagen"
waardoor zij zijn gestopt met het houden van duiven en dus de duiventil overbodig was geworden. Roofvogels waren ook

onze eerste vermoeden toen de eerste cavia's verdwenen maar nadat het net weer was aan-
gebracht konden zij niet langer als schuldigen worden bestempeld. De huidige duiventil is
volledig verrot en in de bodem zit een groot gat. Inmiddels hebben we een nieuwe besteld
en hopen we deze binnenkort te kunnen (her-)plaatsen. Verder staan kleine reparaties op de
planning omdat de subsidie toekenning vanuit de gemeente nog steeds in de "crisis-mode"
staat. Dus we hebben nog een duiven "til" klusje als de nieuwe duiventil klaar is.
Waarheen: Zoals wellicht velen van jullie al hebben gezien pronkt de weerhen fier op de
nok van onze geiten stal. Zij heeft de eerste storm al doorstaan en wijst ons consequent de
richting waar de wind vandaan komt. Al zeg ik het zelf, een leuk nostalgisch gezicht!

Ladderwagen: Dat wij altijd klaar staan om het wel-en-wee op de dierenweide op foto vast te leggen blijkt afgelopen
december maar weer. Bij het jaarlijkse ritueel om de kerstverlichting in een van de hoogste bomen van Ons Buiten op
hangen kwam de Brandweer met hun 
ladderwagen op zaterdag. Uiteraard 
hebben wij (met lichte dwang) een van 
onze vrijwilligers, Bram met veiligheids-
harnas en al naar boven gestuurd.
Bijgevoegde foto is het resultaat en op 
deze manier is de Dierenweide van grote
hoogte voor eeuwig op de gevoelige 
plaat vast gelegd! 
Mocht u ons willen helpen of op een 
andere manier een bijdrage willen leveren.
Laat een berichtje achter bij onderstaand
mail adres: secretariaat@onsbuitenutrecht.nl
en wij nemen contact met u op. Kijk voor
meer info op www.onsbuitenutrecht.nl



IngezondenOns Buiten ligt zonnig 
op schema
De zonnepanelen op ’t Tuinhuis van tuinenpark Ons Buiten leveren
netjes op wat van tevoren was berekend: bijna 6000 kWh per jaar!
Na anderhalf jaar is de stand met 9000 kWh keurig op schema. Op
het park is een aantal nieuwe groene LED-lampen aangebracht:
langs het hoofdpad van de ingang naar het centrale gebouw. Groen
in de zin dat ze minder energie gebruiken, maar ook met groen
licht dat beter is voor de dieren.

IngezondenKokmeeuw is 
de nummer 1 
in het Griftpark 
Ondanks het druilerige weer van zondag
29 januari meldde zich een enthousiast
groepje belangstellenden voor de vogel-
excursie in het Griftpark. In het kader van
de Tuinvogeltelling vertelden IVN-gidsen
Dirk-Jan en Willie over de vogels die te
zien waren. Ook de invloed van klimaat-
verandering op de vogelstand en het

gedrag van vogels kwam aan bod. Zo zien we tegenwoordig
steeds meer trekvogels die niet meer de moeite nemen om naar
het zuiden te trekken omdat de Nederlandse winters zachter zijn
geworden. En vogels die uit het hoge noorden kwamen zien we
tegenwoordig minder. Tussen de bedrijven door werden ook 
verschillende bomen besproken die we tegen kwamen, zoals de
els met elzenproppen en de hazelaar die net in bloei kwam. 

De meest getelde vogel in het
Griftpark was de kokmeeuw.
De meeuwen hadden het
brood ontdekt dat bij de 
vijver werd gestrooid en de
schattingen lagen rond de 
200 stuks. Kokmeeuwen zijn
zomers duidelijk te herkennen
aan hun chocoladebruine kop.
In de winter is daar niet meer
van te zien dan twee donkere
vlekken aan de zijkant van de
kop, zodat het lijkt alsof ze een
koptelefoontje op hebben. 
Een enkel exemplaar had al
een zwartere kop, ook een
mogelijke vervroeging van
voorjaarsverschijnselen. 

De meest bijzondere waarneming was van een paartje groenlingen.
Dat zijn vrij groene vogels, iets groter dan mezen; ze hebben een
goed herkenbare pieeeuw als roepje. Na anderhalf uur lopen 
kwamen we op deze lijst uit: meerkoet, kokmeeuw, stadsduif,
stormmeeuw, waterhoen, kauw, houtduif, ekster, spreeuw, merel,
groenling, wilde eend, huismus, zwarte kraai en een winterkoning.
Een vrij gemiddelde lijst
voor de grote stad. 

Bij de officiële tuinvogel-
telling, die daarna in het
gebouw van de Grift-
steede werd gedaan,
kwamen er nog wat 
typische tuinsoorten bij,
zoals een heggenmus,
een pimpelmees en een
roodborst. 

Al met al een geslaagde
excursie! 

IngezondenVroege voorjaarsbloeiers in
natuurpark Bloeyendael 
Zondag 26 februari 2017, 14:00 – 16:00 Georganiseerd door:
IVN Vecht en Plassengebied; werkgroep Utrecht 

Thema: vroege voorjaarsplanten en boomknoppen 

Het natuurpark Bloeyendael is aangelegd op een landgoed uit de
17e eeuw. De landerijen zijn sindsdien ontwikkeld tot een fraai
natuurgebied dichtbij de rand van de stad.  We maken een natuur-
tocht door het park en zoeken naar vroege bloeiers en voorzichtig
uitlopende boomknoppen in diverse kleuren. 

Aanmelden is verplicht, via stadsnatuur@hotmail.com

We starten bij de ingang van het park aan de Archimedeslaan. 

In de bocht staat met een bord Bloeyendael aangegeven. 
Er is parkeergelegenheid voor auto’s en fietsers. 

De houtkachel brandt! 



IngezondenOpen lesochtend 
Basisschool De Regenboog
Bent u op zoek naar een goede school in de buurt? 

Kom dan kijken bij basis-
school De Regenboog.
Basisschool De Regenboog aan
de Wevelaan 2 organiseert op
woensdag 22 maart 2017 een
open lesochtend. 

Onze kenmerken:
• Een groeischool, overzichtelijk, actief en dichtbij.
• Een christelijke ontmoetingsschool met zorg voor alle kinderen

en prima resultaten.
• Een school met een uitgebreid en duidelijk kunst- en cultuur-

profiel.
• Een school met een goede sfeer. Wij zijn een Kanjerschool en

werken met de principes van de Kanjertraining.
• Professionele opvang, tussen de middag en na schooltijd.

Op 22 maart starten we om 8.45 uur met een toneeloptreden van
één van de groepen. Daarna wordt u rondgeleid door leerlingen uit
de bovenbouw. Vervolgens is er volop gelegenheid om een van de
open lessen bij te wonen of vragen te stellen aan aanwezige
ouders. U hoeft zich niet aan te melden voor deze open lesochtend
en het spreekt voor zich dat u uw kind kunt meenemen. 
Meer informatie over de school 
kunt u vinden op onze website:
www.onzeregenboog.nl
Graag tot ziens!
Team basisschool De Regenboog

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Peter van Ek, Bert Feijtes,
Hennie Stekelenburg, Ben Geurts, Anne-Marie Beekman,
Wijbrand Keuning, Brigitte Venturi, Han Ellenbroek, 
Paul Klein Kiskamp, Monique den Boer, Koert Bouwman,
Anita van Dijk, Sander Ekstijn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 26 maart 2017
(verschijnen 2 april 2017)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
5-12-19-26 februari: Wilgen knotten 
(bij De Pioniers)

15 februari: VVE Belang (in de Jaarbeurs)
19 februari: Gluren bij de Buren 
(in heel Utrecht)
21 februari: Opening expositie LOKAAL
22 februari: Energiek Tuindorp (Pauluskerk)
26 februari: Wandelexcursie park Bloeyendael
7 maart: Energiek Tuindorp (Griftsteede)
8 maart: Hockey Boot-Camp 
16 maart: Energiek Tuindorp (Jeruzalemkerk)
22 maart: Open dag basisschool De Regenboog
10 april: Slim Wonen (op de Veemarkt)

IngezondenWerken als vrijwilliger
Leuk vrijwilligerswerk dichtbij huis, iets voor jou? 
Als vrijwilliger bij woon-
zorgcentrum Voorveldse
Hof van AxionContinu
ben je belangrijk voor 
de bewoners en de 
organisatie. 
De activiteiten en de tijdinvestering die je als vrijwilliger kunt
doen, variëren enorm. Bijvoorbeeld: wandelen, koken, klusjes
doen, op bezoek gaan, meegaan met een uit-stapje. Met één
uur in de week kun je al veel bereiken! 

De Voorveldse Hof heeft 56 bewoners met dementie die verdeeld
over zeven kleinschalige groepswoningen wonen. 
Het zorgcomplex is vorig jaar geopend en staat aan de
Blaarkopstraat 1 op de Veemarkt.
In het gezellige grand café kunnen wijkbewoners 
terecht voor een kopje koffie, 
dus kom gewoon een keer langs!

Klik op onderstaande overzichten voor meer vacatures 
als vrijwilliger:
www.mijnprachtbaan.nl/werken-als-vrijwilliger
www.vcutrecht.nl/organisatie/51303/axioncontinu-locatie-voorveldse-hof

IngezondenNieuwe expositie bij LOKAAL
Kunstliefhebbers opgelet! Galerie LOKAAL
nodigt je uit voor een nieuwe expositie.
Zoals je inmiddels wel weet is LOKAAL
een conceptgalerie - door en voor buurt-
bewoners - die graag wil verrassen met
inspirerende exposities. Het is een ont-
moetingspunt van de Zeeheldenbuurt,

Wittevrouwen en Tuindorp voor kunst, gezelligheid en inspiratie.
Vandaar dat LOKAAL op dinsdag 21 februari de expositie ‘Out of
Order’ van Kiko & Simon lanceert en verder iedereen uitnodigt
op zaterdag 4 maart van 19.00 tot 22.00 uur voor onze 
midissage, een ‘halverwege’ kunst- en expositieavond met 
wijn en andere verfrissingen.
De expositie ‘Out Of Order’ laat schilderijen en kunstmeubels zien.
‘Out of Order’ van kunstenaar Kiko & Simon verkent het idee dat,
om vrij en gelukkig te zijn, het nodig is de chaos van het leven te
waarderen liever dan deze te weerstaan. En de noodzaak om te
rebelleren tegen de tirannie van het denken en orde. In het streven
om wakker te worden uit de droom van ervaringen, zou iemand
een impuls om zichzelf te ontwrichten kunnen vinden van 
conventionele, habituele en geconditioneerde manieren van zijn,
leven, gedragen, denken, bedenken, voelen, zien en waarnemen.
Deze impuls wordt gevierd in de kunst van Kiko & Simon.
Wees erbij aan de Jan van Galenstraat 83!
Wij verwelkomen kunst in alle soorten en maten. Ieders creativiteit
verdient een podium. Wil jij werk exposeren? Check de website
www.lokaal.center of mail voor meer informatie naar
info@lokaal.center met Peter van Ek.


