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Percentage Sartreweg Ché Guevara- aantal
per partij straat zetels

PvdA 16,8 18,9 9
GroenLinks 24,3 22,7 10
VVD 15,6 14,2 7
SP 5,4 5,0 3
CDA 8,2 7,1 4
D66 16,8 17,9 9
SLU 3,9 4,1 1
CU 2,8 2,1 1
De Groenen 0,2 0,4 0
PVU 1,9 2,9 0
TON 3,1 3,6 1
PVE 1,1 1,0 0

HOE STEMDE VOORDORP? 
Gemeenteraadsverkiezingen 
3 maart 2010

Ché Guevarastraat Sartreweg
Totaal uitgebrachte 
stemmen: 972 645
Stemgerechtigden: 1.467 994
Opkomstpercentage: 66,3 64,9

IngezondenACTIEDAG HAÏTI

Het is al weer even geleden, maar op vrijdag 29 januari heeft OBS
Voordorp een actiedag gehouden voor de slachtoffers na de aardbeving
in Haïti. Het initiatief is vanuit de kinderen zelf gekomen, die dagen
eerder al manieren aan het bedenken waren om geld in te zamelen. 
Een aantal kinderen uit groep 8 heeft uiteindelijk gevraagd een klusjes-
veiling te houden, wat wij als school graag wilden ondersteunen. 

Om 12.00 uur al begon het feest met de verkoop
van prachtige tekeningen van de jongere kinderen.
De groepen 5 t/m 8 hebben bijzonder leuke klussen

bedacht en op posters gepresenteerd, waar om 15.30 uur op kon wor-
den geboden. Zo kon men o.a. kiezen uit honden uitlaten, ramen lappen,
stofzuigen, babysitten, maar ook een taart bakken, of koffie rondbrengen
voor de juffen en meesters zat erbij. Een echte veilingmeester smeedde
het boeltje aan elkaar en er
is door de ouders flink tegen
elkaar opgeboden! Het was
een fantastische sfeer. Op
een paar euro na heeft deze
actie  € 1.900,- opgebracht.
Kinderen en ouders daarvoor
hartelijk dank!
Namens OBS Voordorp, 
Titia Tabak

cAgenda
Film: The End of Suburbia, 
datum nog niet bekend, 
zie www.voordorpvooruit.nl

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,
Christie Bakker, Daniëlle Horstman, Eva-Maria den
Balvert, Jan-Rinze van der Schoot, Jolande Goddijn,
Moniek Zonderland, Nicole Beeker, Paul Klein
Kiskamp, Petra van Straaten, Renée van Andel,
Sander Ekstijn, Tieneke de Groot en Titia Tabak.

Sluitingsdatum kopij: 4 juni 2010
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken.



GLAZEN
OVERKAPPING
Het kan niemand ontgaan zijn dat
er plannen zijn om de A27 te ver-
breden in het kader van een betere
bereikbaarheid. Dat levert nog meer
lawaai en luchtvervuiling op. 
Geen prettig vooruitzicht. Stel dat
de plannen doorgaan, hoe kan je
dan toch de overlast beperken?
Overkappen is een mogelijkheid, 
en dat kan op meerdere manieren.

Woensdagavond 10 maart presenteerde ing. László Vákár van het
ingenieursbureau Movares het door hem ontwikkelde concept van
de Duurzame Weg. Een plan dat onlangs de Gouden Impuls, een
prijs van  € 150.000, heeft ontvangen van de gemeente Utrecht,
vanwege de stimulerende werking op de locale economie.
Vijfentwintig Voordorpers keken naar de futuristisch ogende 
schetsen en luisterden met verbazing naar de cijfers.

2400 huishoudens
Je moet je een glazen 
koepel voorstellen, ge-
dragen door een con-
structie van staal. Een
soort heel lichte tunnel. 
Of een kas. En dat laatste
is nou juist een van de
punten waar met dit plan
milieuwinst is te behalen. 
De warmte die in de over-
kapping ontstaat (door
zon-instraling en door de
auto’s) wordt via een
warmtepomp-installatie
naar huishoudens toe
doorgesluisd. 
Per kilometer overkapping
betekent dit een gasbesparing voor 2400 huishoudens.
Door stroken met zonnecellen tussen de glaslagen aan te brengen
kan je ook nog eens energie winnen. Dit betekent electriciteit voor
400 huishoudens én voor de pompinstallatie. (De perronkappen
van het centraal station worden trouwens op deze manier uitge-
voerd met zonnecellen, maar dan over vrijwel het gehele dak.) 

Factor 100
We weten allemaal uit ondervinding hoe goed of slecht het 
geluidsscherm het geluid tegenhoudt of, aan de kant van de
Voordorpse Dijk, juist weerkaatst. De glazen constructie van de
Duurzame Weg vermindert het geluid met 5 - 20 decibel.
Logaritmisch rekenen behoort niet tot mijn dagelijkse bezigheden,
maar omgerekend naar een begrijpelijke rekenwijze komt dit neer
op ruim een halvering van het lawaai tot zelfs honderd keer minder
herrie. Dat wordt verstaanbare taal.

70-80%
In zo’n glazen kooi blijven fijnstof en alle uitlaatgassen hangen.

Ingezonden

Niet echt prettig zou je denken. Ook daar heeft Movares een
antwoord op. Juist het feit dat het fijnstof zich niet kan verspreiden
maakt het makkelijker om het op te vangen, namelijk via electro-
statische filtering. In lange tunnels in berggebieden is al ervaring
met deze techniek opgedaan. Daar is het rendement zeer groot.
Binnen het concept van de Duurzame Weg is dat vermoedelijk wat
minder, namelijk 70-80% wat opgevangen wordt. 
Daarnaast kunnen bepaalde vieze dampen via koolstofpanelen
gebonden worden. 

61 miljoen tegenover 75 miljoen
En dan de kosten. Die bedragen voor het bouwen € 60 miljoen.
Niet gering. Hoewel, een tunnel kost 2,5 maal zoveel. Wie hoest
echter dat geld op? Movares ziet de oplossing als volgt: bouw-
grond als financiering gebruiken. Elders in het land is daar al
ervaring mee opgedaan. 
De grond langs de snelweg kan namelijk bebouwd worden. 
Je hebt niet te maken met de ‘300 meter afstand norm’, omdat er
geen uitstoot en herrie is. 
En dan komt Voordorp om de hoek kijken, of eigenlijk het Vee-
marktterrein. Daar gaat gebouwd worden. Als de bebouwing uitge-

breid wordt richting de
snelweg kan je kosten-
dekkend werken. 
Volgens Movares kan dat
bij de huidige grondprijs
75 miljoen opleveren. 
Vlak verder de opbreng-
sten per kilometer
Duurzame Weg niet uit:
warmte-opbrengsten,
langere levensduur van
het asfalt (geen vorst-
schade, geen duur Zoab
nodig), geen kosten voor
geluidsschermen, geen
CO2-uitstoot, en dan nog
immateriële zaken als
een rustige en gezondere
woonomgeving waar het

ons juist om gaat. Maar wat te doen met de sportvelden waar
geheel of deels op gebouwd zou moeten worden  en waar nu
kinderen en volwassenen in de vieze dampen sporten? Die kunnen
niet zomaar verplaatst worden... En aan meer bebouwing kleven
trouwens ook bezwaren.

Achter de schermen
Op gemeentelijk en provinciaal niveau is men redelijk enthouasiast.
Movares heeft inmiddels opdracht gekregen om te onderzoeken op
welke plekken langs de A27 tussen Hollandsche Rading en Vianen
dit concept haalbaar is. Ook VROM en het ministerie van Econo-
mische zaken zijn enthousiast, maar Verkeer en Waterstaat nog
niet. Want het kost toch nogal wat, dus hoe haalbaar is dit...? Er
wordt druk overlegd. Het laatste woord is hier nog lang niet over
gesproken. 

Tieneke de Groot, Werkgroep A27 Voordorp

Voor meer informatie over De Duurzame Weg zie: www.movares.nl

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP



DE SNUFFELHOEK
Mensen zijn rare dieren. Echt waar, soms snap ik 
niets van hen. Neem bijvoorbeeld de ophef over
priesters en nonnen die aan kinderen hebben zitten
frunniken en die daar nu 'nichts mehr von wissen'. 

En de verontwaardiging daarover in actualiteitenprogramma's. 
Sowieso zijn het gebeurtenissen van meer dan een halve eeuw geleden:
de kinderen zijn nu mannen en vrouwen op leeftijd. De daders, dood of
seniel. Hoe achterhaal je wat werkelijk gebeurd is?

Alleen zeker is dat er ouders waren
die in de veronderstelling leefden 
dat paters en nonnen hun kind beter
konden opvoeden dan zij zelf en het
naar een internaat brachten. Dom,
dom, dom, hoe kan je zoiets doen. 
Je kind overdragen aan mensen die
zelf geen kinderen hebben. Ze ook
niet willen. Er misschien zelfs een
hekel aan hebben. En bovendien niets

van seks willen weten: alle vleselijke lusten afzweren en daar breng je
dan je kind, je oogappel, je vlees geworden liefde heen! Dat is toch om
moeilijkheden vragen! Dat is toch de kat op het spek binden! 
En als de fysiologie van zo'n non of pater toch begint te werken, er iets
gebeurt wat ze eigenlijk niet willen, ja dan kunnen ze maar één ding
doen en dat is het zo snel mogelijk vergeten.
Stel je voor dat mijn moeder Keetje zoiets gedaan zou hebben. Dat ze
dacht: het is wel goed hoor, ik heb al vier nestjes met jonge hondjes
grootgebracht. Dit vijfde nest voedt een andere hond maar op en dat ze
mij 'kleine Jack Russell pup' in de mand van een Mechelse herder had
neergelegd – een reu wel te verstaan – met het idee, dat die van mij een
goede politiehond zou kunnen maken. Iedereen snapt toch dat zoiets
niet kan, dat daar nare dingen van komen.
Nee puppy's horen in het nest van hun eigen moeder. Daar leren ze al
spelende alle gedragingen die ze later in het leven nodig hebben. Nou,
helemaal waar is dit toch niet. Want toen ik klein was speelde ik met
mijn broertjes en zusje van die opwindende spelletjes. Je weet wel:
onder elkaars staart snuffelen, oortje bijten, buikje likken en bij een
ander op de rug klimmen. Mijn moeder vond dat goed. Het hoorde bij de
opvoeding. Alleen, nu ik groot ben en bij baasje woon, heb ik ook wel
eens zin. Je weet wel;
even lekker ergens 
stevig tegen aan. 
Maar baasje roept dan
direct: 'ophouden Jip,
we gaan hier niet vies
doen.' En dat terwijl 
ze me zelf wel eens
verteld heeft, dat ze 
als klein kind met 
haar broertjes en zusje
doktertje speelde. Dat is
bij elkaar in de onderbroek naar voor- en achterbillen kijken of even aan
een blote buik voelen. Gewoon opwindende spelletjes. 
Alleen moest baasje daarna naar de kerk. Opbiechten aan een priester
dat ze onkuis was geweest, dat ze vies had gedaan. In een donkere hoek
van de kerk, achter de middelste deur van een grote driedeurskast,
onzichtbaar voor baasje, luisterde de priester naar haar zondige ver-
haal en naar de zondige verhalen van alle parochianen. Zelf streng op
dieet, maar wel verplicht om de hele menukaart aan te horen. Dat kan
natuurlijk niet goed gaan, dat kan ik - een hond –  nog wel begrijpen. 

Woef!             Jip

IngezondenPEUTERSPEELZAAL
BIEBELEBONS
Nieuwe kinderen zijn heel welkom op
peuterspeelzaal Biebelebons, want er 
zijn nog plaatsen vrij. 

Biebelebons is toegankelijk voor alle kinderen,
maar wordt vooral bezocht door kinderen uit de
wijken Voordorp en Tuindorp-Oost. We hebben de
beschikking over een zorgvuldig ingericht school-
lokaal met een veelzijdig assortiment spelmateri-
aal in de Regenboogschool aan de Wevelaan. 
De groep bestaat dagelijks uit maximaal veertien
kinderen van twee tot vier jaar oud. Ze worden
begeleid door gekwalificeerde en enthousiaste
pedagogisch werkers met assistentie van een 
stagiaire.

Kinderen ontwikkelen zich hier spelenderwijs met
de andere peuters in een veilige en vertrouwde
omgeving. We maken gebruik van Puk & Ko, een
methode met veel aandacht voor interactie. Er
wordt thematisch gewerkt waarbij activiteiten zijn
aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van het
kind. Verder doen we mee aan een serie ‘muziek-
momenten’. Studenten van het conservatorium
laten de kinderen kennismaken met een
muziekinstrument of met zang. 
Als het even kan, gaan we met de kinderen naar
buiten. Er is een veilig afgeschermd buitenterrein
waar de kinderen op de glijbaan en in de zandbak
kunnen spelen, maar waar nog veel meer te doen
valt.

Kinderen die naar één van de scholen gaan  
waar we mee samenwerken, kunnen (onder voor-
waarden) met voorrang worden geplaatst op onze
buitenschoolse opvang aan de Wevelaan.

Wilt u meer weten over de peuterspeelzaal of 
een aanmelding doen, dan kunt u onze website
bezoeken: www.mini-stek.nl of contact opnemen
met Jolande Goddijn van het Centraal Bureau van
Mini Stek, tel: 030-2723037
Ook kunt u een afspraak maken om eens te
komen kijken.

Een kleine vioolspeler!



Dat voeding een belangrijke link heeft met gezondheid 
is voor iedereen wel duidelijk. Echter, hoe men in het
dagelijks leven goed met zijn voeding moet omgaan 
is voor velen vaak misschien wel duidelijk, maar wel
moeilijk.
Deze keer informatie over de diëtist van Diëtheek  in het
Paramedisch Centrum West aan de Jan van Galenstraat 2
en de Tomas Masarykstraat 51. Sinds november 2009 is
Danielle Horstman daar werkzaam en bereid al uw vragen
over voeding en diëten te beantwoorden.
De Diëtheek is een moderne organisatie van en door
diëtisten, die meerdere vestigingen door het hele land
heeft. Bij de Diëtheek werken alleen geregistreerde 
diëtisten die patiënten, cliënten en andere geïnteres-
seerden willen adviseren, begeleiden en ondersteunen 
bij het gebruik van de juiste voeding. Advies kan zowel
overdag als ’s avonds gegeven worden.

De vraag wanneer je naar een diëtist kunt gaan is 
eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden. Een diëtist kan
nl. bij alle vragen over voeding helpen. Of het nu gaat
om darmklachten, een te hoog cholesterol gehalte,
voedselovergevoeligheid, diabetes (suikerziekte), onder-
voeding (ondergewicht) of over overgewicht. En ook kan
de diëtist adviseren over gezond eten tijdens de zwanger-
schap, een goede voeding voor opgroeiende kinderen of
het voorkomen van botontkalking. Dieetadvisering 
(maximaal 4 uur) zit overigens in de basisverzekering van
alle zorgverzekeraars, ongeacht het pakket of verzekeraar.
De cliënt moet dan wel verwezen zijn door een arts, 
specialist of tandarts. Diëtheek is dagelijks via één 
centraal telefoonnummer en via een website bereikbaar.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak
kunt u bellen naar telefoonnummer 073- 612. 23. 22 
of 06-52.39.59.73 of mailen naar utrecht@dietheek.nl

VOORDORP IN BEDRIJF
Eten is vanzelfsprekend, eten doen we elke dag, 
eten is gezellig en eten moet vooral lekker zijn! 

Maar nog belangrijker: eten helpt u fit en gezond te blijven!

NIEUWS VAN  DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP
Ingezonden

NIEUWE GIERZWALUWNEST-
KASTEN TE KOOP

De afgelopen jaren heeft iedereen de voortgang van het gier-
zwaluwnestkastenproject via deze wijkkrant kunnen volgen. 
In 17 van de 53 kasten werd het afgelopen jaar gebroed, door
vooral spreeuwen, een paar huismussen én, waar het allemaal om
begonnen is, twee gierzwaluwpaartjes. Wie hierdoor enthousiast is
geworden en meer kasten aan de gevel wil, of wie jaloers is op de
buren en nu ook eindelijk zo’n nestkast wil aan de noord- of oost-
gevel: dat kan nu! 

15 nieuwe kasten
We hebben, als kersverse gierzwaluwwerkgroep Voordorp, bij het
Wijkbureau om subsidie gevraagd voor het laten maken van 15
kasten. We willen namelijk het aanbod aan nestkasten in Voordorp
vergroten, om nog meer kansen voor de gierzwaluwen te scheppen
om hier te kunnen broeden. Wat we tegelijkertijd op het oog hebben
is dat de kasten die in 2007 zijn gekocht, maar nog in de tuin-
schuur of op zolder liggen, ook opgehangen worden. 
Inmiddels hebben we de subsidie toegezegd gekregen en worden
de kasten (door een van de mensen uit de werkgroep) gemaakt.
Trouwens, van hetzelfde hout en in dezelfde vorm als de al
bestaande kasten. 

Daarom bieden we jullie het volgende aan:
1) Een nestkast tegen een prijs van € 7,50. (Je snapt, hier zit een

zware subsidie op, want ze kosten eigenlijk € 56,75!). 
2) Omdat niet iedereen een lange ladder heeft, of omdat

hoogtevrees nou eenmaal niet zeldzaam is, bieden we een
ophangservice aan tegen de prijs van € 7,50. Voor € 15 heb je
dus zowel een kast als dat-ie ook daadwerkelijk (op een goeie)
plek opgehangen wordt.

3) Ook degenen die nog een kast uit 2007 ergens hebben liggen of
die hun kast willen verhangen, kunnen gebruik maken van de
ophangservice van € 7,50.

Voordorpers die een of meer kasten willen kopen en/of een
beroep willen doen op de ophangservice kunnen mij op onder-
staand emailadres mailen. Ik verzamel alle aanvragen en maak
na 20 april een afspraak wanneer de kasten opgehaald kunnen
worden etc. Wie het eerst mailt die het eerst maalt... 
Mochten er nog vragen zijn over de juiste ophanghoogte en plek
en dat soort zaken, mail gerust, hoewel ik pas na 16 april kan
antwoorden.

Het volgen van het nestkastsucces
Alle kasten worden trouwens vanaf 2007 gevolgd om te kijken of
en zo ja welke vogelsoort erin broedt. Ook de 15 nieuwe kasten
zullen in dat monitoringprogramma worden opgenomen. Hoe meer
kasten er hangen hoe meer kans op
gebruik door huismus, spreeuw én, in
het kielzog van die vogelsoorten, de
gierzwaluw. Gebleken is het afgelopen
jaar dat de beide gierzwaluwpaartjes in
nestkasten zijn gaan broeden waar half
mei de spreeuwen waren uitgebroed!
Dus blij zijn met spreeuwen in je
nestkast is niet gek (maar dat is het
sowieso niet).
Namens de gierzwaluwenwerkgroep
Voordorp, Tieneke de Groot
tienekedegr@gmail.com



NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARDDE GAARD

De laatste klankbord bijeenkomst was
begin februari in de Jeruzalem kerk,
tijdens één van de vele sneeuwbuien.
Daarbij was een aantal mensen van
de gemeente aanwezig om toelichting
te geven op het verkeers- en par-
keeronderzoek van midden 2009.
Voor ons was er de gelegenheid om
vragen te stellen over het rapport en
de conclusies. Tijdens de uitleg van
het verkeersonderzoek blijkt dat de
interpretatie van de gegevens bij de
afdeling verkeer afwijkt van de
gepubliceerde conclusies in het wijk-
bericht (die waren globaal: er is nu
niets aan de hand en er zal straks ook
niets aan de hand zijn). De 60%
sluipverkeer is eigenlijk al wel reden
genoeg om dit te willen aanpakken
en terugdringen. Tevens is de norm
van 15.000 voertuigen per etmaal te
hoog gesteld en is in werkelijkheid
10.000 voertuigen per etmaal. Met
de te verwachten uitbreiding van het
aantal voertuigen door nieuwe pro-
jecten als de Veemarkt, het winkel-
centrum, woningbouw bij het
Rietveld College etc. zal de maximum
capaciteit van de weg door de wijk
naar alle waar-schijnlijkheid wel
bereikt gaan worden. Ondertussen
staat de aangepaste conclusie als brief
op de wijksite van Noordoost.
Het tegengaan van het doorgaande
verkeer zal aangepakt worden in
combinatie met één of meerdere

projecten in de wijk, die de
komende jaren gerealiseerd zullen
worden. Mogelijkheden hiertoe 
worden per project onderzocht.
Vervolgens gaan we over tot
bespreking van de parkeersituatie.
Hierbij krijgen we uitleg over de
relatie tussen openbare ruimte,
groen en geld (gebouwd parkeren).
Door de komst van een groter
winkelcentrum is een uitbreiding van
het aantal parkeerplaatsen nood-
zakelijk (gebaseerd op gemeentelijke
normen). Uit het parkeeronderzoek
is naar voren gekomen dat ongeveer
40% van de parkeerders rond het
winkelcentrum daar gedurende de
hele dag staat. Deze 40% bestaat
voor een deel uit werknemers van
het winkelcentrum, voor een deel
uit mensen die hier hun auto gratis
parkeren om vervolgens hun weg te
vervolgen naar delen van de stad
waar betaald moet worden voor het
parkeren en uit mensen die hier hun
tweede auto parkeren, omdat ze in
de wijk waar ze wonen maar één
parkeervergunning kunnen krijgen.
Deze laatste twee categorieën par-
keerders gebruiken de parkeergele-
genheid rond het winkelcentrum dus
eigenlijk als een soort P+R plek,
waar deze niet voor bedoeld is. De
veronderstelling dat dit gedrag wel-
licht nog zal toenemen als er meer
en betere parkeerruimte beschikbaar
komt, is goed te verdedigen. Dit is
een situatie die de projectontwikke-
laar zorgen baart. Hij maakt zich 
zorgen dat hij straks voor veel geld
extra parkeerplaatsen maakt die dan
niet voor publiek van het winkel-
centrum beschikbaar zijn. Om dit
‘P+R’ gebruik terug te dringen zijn
op dit moment twee middelen be-

De resultaten van de eerste fase over
de ontwikkeling van het Veemarkt-
terrein zijn op 11 maart gepresen-
teerd. De uitkomsten van de focus-
groepen hebben veel ideeën en
informatie opgeleverd. Ook is via de
website een enquête gehouden aan

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

de hand van een aantal vragen die
voortkwamen uit de focusgroepen.
De verslagen van de bijeenkomsten
en de enquête zijn terug te vinden
op de website van gemeente
www.utrecht.nl/veemarktterrein bij
het onderdeel herontwikkeling vee-
markt. Op deze website is tevens
een forum waarin discussies kunnen
worden opgestart. De vraag is uiter-
aard wat hier nu mee gaat gebeuren.
De ideeën spreken elkaar soms
tegen, zijn niet haalbaar of passen
niet binnen de kaders die door de

gemeente en de gemeenteraad zijn
gesteld. Maar ook in het vervolg-
proces kunnen belangstellenden
mee blijven praten en denken over
de invulling van het veemarktterrein.
De komende periode wordt gewerkt
aan een zogenaamd Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen. Via de
genoemde website kunt u zich aan-
melden voor één of meerdere thema
avonden in april en mei met ver-
schillende onderwerpen zoals ver-
keer, duurzaamheid of maatschap-
pelijke voorzieningen.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

schikbaar, die echter vanwege ge-
meentelijke richtlijnen niet uitvoer-
baar zijn. Als eerste is daar het in-
voeren van een blauwe zone 
(maximaal 2 uur parkeren met 
parkeerschijf) en als tweede betaald
parkeren rondom het winkelcentrum
(met bijvoorbeeld een gratis uitrij-
kaart bij het boodschappen doen).
De blauwe zone is niet mogelijk om-
dat de gemeente dit niet als beleid
hanteert. Het betaald parkeren kan
alleen maar worden aangevraagd
door bewoners en niet door de 
projectontwikkelaar of winkeliers.
Recente peilingen in de buurt geven
aan dat er geen meerderheid van
bewoners is te vinden om dit moge-
lijk te maken. Deze impasse zal
doorbroken moeten worden. Door
o.a. de recente verkiezing en moge-
lijke veranderingen in het college
kan dit even duren. Voorlopig ligt
het project dus stil! Over de finan-
ciële haalbaarheid zijn de gemeente
en de ontwikkelaar elkaar dicht ge-
naderd (dus dat zou geen belem-
mering meer mogen zijn). Het is
jammer dat we op dit moment een
vertraging oplopen, maar het is goed
dat het van alle kanten belicht is en
dat alle meningen gehoord zijn. 
Hopelijk kunnen we snel weer
verder. Overigens wil ik de mensen
van de gemeente nog hartelijk be-
danken voor de open en plezierige
manier waarop ze ons willen bege-
leiden in deze moeilijke materie. 
Dat ze de tijd nemen om aanwezig
te zijn bij dergelijke avonden en de
conclusies aanpassen indien dat
noodzakelijk blijkt te zijn. Ik voel mij
bevoorrecht om bij een dergelijk
proces betrokken te zijn.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323



Ingezonden
KLUSSENLIJST 
OP INTERNET BRENGT
BUURTGENOTEN 
BIJ ELKAAR

Iemand bij u in de buurt
zoekt vervoer om naar het
ziekenhuis te gaan.
Toevallig precies op uw
vrije dag. U heeft een auto
en wilt wel rijden. 

Hoe komt u met elkaar in contact?
Heel simpel, via de nieuwe online
klussenlijst van de Algemene Hulp-
dienst. 

De Algemene Hulpdienst, onderdeel van
Stichting Stade, koppelt vrijwilligers aan
Utrechters die hulp nodig hebben in en
om het huis. 
De hulpvragers hebben niet iemand in
hun omgeving die ze kunnen vragen en
kunnen evenmin iemand inhuren. De
vragen lopen uiteen van een eenzame
oudere bezoeken tot een kattenluik
plaatsen of hulp bij administratie. 
Op de online klussenlijst verschijnt de
dagelijkse praktijk uit de stad op het
beeldscherm. Nu online: chauffeurs-
poule gezocht voor het vervoer van een
6-jarig meisje uit Kanaleneiland naar 
het UMC Utrecht. Een ander voorbeeld:
rolgordijnen monteren in Tuindorp.
,,Mensen kunnen met één muisklik rea-
geren,’’ vertelt Ilja Rodermans, consulent
Algemene Hulpdienst bij Stichting Stade.
,,Zijn ze nog geen vrijwilliger bij ons, 
dan nodigen we ze uit voor een kennis-
makingsgesprek.’’  De klussenlijst staat
op www. stichtingstade.nl (klik door op
Algemene Hulpdienst).

De Algemene Hulpdienst heeft ruim 
150 vrijwilligers, die samen jaarlijks ruim
vierduizend keer in actie komen. Met de
online klussenlijst hoopt de hulpdienst
nog meer vraag en aanbod aan elkaar te
koppelen. Ilja Rodermans: ,,Er zijn zoveel
mensen die hulp nodig hebben of best
iets willen doen. Maar je moet het maar
net van elkaar weten.’’ 

De Algemene Hulpdienst deed op 19 en
20 maart mee aan NL DOET, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. 
Onder het motto ‘Tuinier eens bij een
ander’ vroeg de Algemene Hulpdienst
mensen om een dagje de tuin te onder-
houden voor een oudere of gehandicapte
in de stad Utrecht. 

Ingezonden

De volgende punten blijken essentieel te
zijn bij het aanleggen van een groen dak:
1) De constructie van een dak is geschikt

voor de aanleg van een groen dak bij
een dakbelasting van 70 à 100 kg per
mm2, afhankelijk van het systeem dat
toegepast gaat worden. Welke dakbe-
lasting een woning heeft, staat vermeld
in de oorspronkelijke bouwvergunning. 

2) De dakrand moet minimaal 8 à 10 cm
hoog zijn. Als dat niet het geval is, dan
kunt u een profiel aanbrengen. 

3) Er moet een wortelvaste onderlaag zijn.
Het beste materiaal om te gebruiken is
EPDM folie. Deze folie is gemakkelijk
aan te brengen en heeft een levensduur
van minimaal 50 jaar. Deze folie is
daarom ook aan te raden als u geen
groen dak neemt, maar wel onderhoud
gaat plegen aan uw bestaande dak. 

4) De afvoer moet aangepast worden. Bij
de EPDM folie wordt een bijpassende
afvoer geleverd. Ook komt er een
drainagebuis te liggen voor afvoer van
het overtollige water, een zogenaamde
grindkoffer. Langs de gehele rand en
rondom door het dak stekende zaken
(zoals pijpen) wordt een grindlaag aan-
gebracht. 

5) Vervolgens kunt u voor de beplanting
kiezen uit: 
• kant en klare bakken met planten,

inclusief voedingsbodem. Deze bakken
worden op een beschermingsvlies
gezet. Na enige tijd hebben de planten
zich zó verspreid dat de bakken niet
meer te zien zijn 
(zie easygroen op site ekogras.nl).

• het zelf aanbrengen van een voedings-
bodem / substraatlaag en zelf plantjes
planten 
(zie ekogroen op site ekogras.nl). 

• een voedingsbodem aanleggen en
sedummatten uitrollen, te vergelijken
met het leggen van gras 
(zie technogroen op ekogras.nl).

Onderhoud van het groene dak bestaat uit
het (bij voorkeur 1 keer per jaar) bemesten
met een natuurlijke mest, compost of koe-
mest. Geen kunstmest gebruiken! Bij kant

en klare mest is het voldoende om onge-
veer de helft te gebruiken van wat de ver-
pakking voorschrijft. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen verder
de volgende punten naar voren:
• Eventueel grind op uw dak moet ver-

wijderd worden voordat u aan een groen
dak kunt beginnen.

• EPDM folie kan ook aangebracht worden
als de huidige dakbedekking beschadigd
is. 

• Als u op een met de buren doorlopend
plat dak een groen dak aan wilt leggen
en uw buren doen niet mee, dan is dit
met behulp van profielen op te lossen.
Kijk wel even naar de voorwaarden voor
de subsidie van de gemeente. 

• In Voordorp hebben nogal wat schuurtjes
een betonnen dak. Op deze daken zou,
zonder aanleg van een nieuwe dakbe-
dekking, gemakkelijk een groen dak
gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld
door bij Ekogras de kant en klare bakken
te bestellen en deze op het betonnen dak
te plaatsen. De dakrand moet dan wel
hoog genoeg zijn om afwaaien van mate-
rialen te voorkomen. 

• De kosten voor een groen dag bedragen
maximaal € 80,-- à € 100,-- per m2.
Hiervoor wordt het geheel aangelegd
inclusief het plaatsen van de EPDM folie.
Tot juni 2010 is er nog subsidie aan te
vragen bij de gemeente Utrecht.

• Ekogras kunt u inhuren voor alle
onderdelen van de aanleg van een groen
dak. Uiteraard zijn er meer bedrijven waar
u bij terecht kunt. Voor deze avond had-
den we dit bedrijf gevraagd, op voor-
dracht van Rob van der Steen, milieu-
vriendelijk hovenier en bewoner van het
Groene Dak. 

Verdere informatie kunt u vinden op
www.ekogras.nl (bij het kopje particulieren
staat een stappenplan voor de aanleg van
een groen dak). Ook heb ik zelf een en
ander aan informatie digitaal voor u
beschikbaar. Als u prijs stelt op deze 
informatie, stuur dan een e-mail naar
moniekzon@gmail.com. 

GROENE DAKEN IN VOORDORP: 
DE INFORMATIEAVOND
Op maandag 22 maart hebben we de informatieavond 
over de aanleg van een groen dak gehouden. 
De opkomst was helaas niet heel erg groot 
(ca. 15 mensen), maar de aanwezigen waren wél erg geïnteresseerd. 
Tijdens de bijeenkomst heeft de heer Kees Jan Hobo van Ekogras, een bedrijf
dat al 20 jaar groene daken aanlegt, uitleg gegeven over de aanleg van een
groen dak, van de dakbedekking tot het daadwerkelijke groen. 
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Voordorp op Eigen Kracht
(Transition Town Voordorp)

Zoals u al een paar keer in deze wijkkrant hebt 
kunnen lezen, is een aantal Voordorpers bezig met
duurzaamheid in de wijk. Tijdens de 8 avonden die
we tot nu toe georganiseerd hebben, hebben we met
een steeds groter aantal buurtbewoners gepraat om

onze wijk duurzamer en minder afhankelijk van fossiele brand-
stoffen te maken.
Maar we hebben 
niet alleen gepraat,
we hebben ook 
concrete plannen
gemaakt. 
Ons initiatief heet
voortaan Voordorp 
op Eigen Kracht. 
We blijven natuurlijk
onderdeel van de
beweging Transition Towns (www.transitiontowns.nl)

Welke initiatieven zijn reeds gestart?
Lokale biologische groenten bezorgd in Voordorp
Zodra de eerste groenten weer van het (Groenekanse) land komen,
worden ze direct naar Voordorp gebracht.
Op 8 maart, tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Voordorp
op Eigen Kracht, legde tuinder Floor van Ede uit hoe dat in z’n werk
zal gaan. Zij werkt op tuinderij ’n Groene Kans in Groenekan, waar
een grote verscheidenheid aan seizoensgroenten op biologische
wijze wordt geteeld.
Vanaf ongeveer mei kunnen geïnteresseerden wekelijks groenten bij
’n Groene Kans bestellen. Deze worden vervolgens op een vaste
dag naar een afhaalpunt in Voordorp gebracht. 

Lijkt u deze ‘verse-groenten-bezorg-service’ wat?
U leest er meer over op www.groenekans.nl (”groenten kopen/
afhaalpunt Voordorp”). U kunt zich opgeven voor de wekelijkse 
bestellijst door een email te sturen naar info@groenekans.nl 

Energieteam Voordorp: Naar een energieneutrale wijk
Het Energieteam Voordorp is onlangs van start gegaan. We zijn 
nog een klein groepje, maar als bewoners van de wijk willen 
we initiatieven ontwikkelen om samen met andere bewoners het
energie verbruik in de wijk te verminderen en eigen energie
opwekking te stimuleren.
We willen beginnen met het opzetten van een databank van 
bewoners die ervaring hebben met energie besparende en energie
opwekkende maatregelen en die bereid zijn hun kennis te delen
met andere bewoners in de wijk.

Workshop Moestuinieren
Zou u ook wel uw eigen groenten willen verbouwen in uw tuin, op
uw balkon of wellicht in een buurtmoestuin? 
Binnenkort wordt een tuinierworkshop georganiseerd om buurt-
bewoners tips te geven over hoe ze het beste met zo’n tuin kunnen
beginnen. De datum en de plaats zijn nog niet bekend.
Wilt u aan de workshop deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij:
ttvoordorp@gmail.com.

Volgende film-/discussieavond
Film: The End of Suburbia
“Moet ik echt iets aan het milieu gaan doen? 
- Raakt de olie echt op?” Je hoort er veel 
over in de media, maar wat betekent het nu
concreet voor mij? Hoeveel betaal ik over 
5-10 jaar voor een liter benzine en hoe hoog
zijn mijn stookkosten dan opgelopen? 
Aan de hand van deze film willen we samen
nadenken over dit onderwerp.

Datum: Nog niet bekend. Zie: www.voordorpvooruit.nl

Communicatie
Graag willen wij u op de hoogte houden van de initiatieven die
Voordorp op Eigen Kracht ontplooit. 
Stuur een email om de nieuwsbrief te ontvangen, uw vragen 
te stellen, of u aanmelden om actief te helpen meedenken/ 
organiseren
Het liefst zouden we willen communiceren via een website. 
We zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen met het bouwen
van een website. Mail dan naar: ttvoordorp@gmail.com. 
U kunt ook bellen: 2731354

Brigitte Venturi, 
Contactpersoon Voordorp op Eigen Kracht

OPROEP aan alle bewoners van Voordorp die 
geïnteresseerd zijn hun energieverbruik te verlagen 
of zelf energie op te wekken.
Wilt u energie besparen dan kan het Energieteam met u een
afspraak maken om samen in kaart te brengen waar dat kan. 
Wilt u zelf energie gaan opwekken dan kan het energieteam u 
in contact brengen met andere producenten in de wijk om
ervaringen uit te wisselen. Interesse, laat het weten met een
berichtje naar energieteamvoordorp@gmail.com.

OPROEP aan energie bespaarders en producenten
Heeft u energiebesparende maatregelen genomen waar u 
enthousiast over bent? Of heeft u een zonneboiler of zonne-
panelen of een andere vorm van energieopwekking en wilt u
deze kennis delen met andere bewoners? Laat het weten met
een berichtje naar energieteamvoordorp@gmail.com. Er wordt
dan met u contact opgenomen.

DUURZAAMHEID BEGINT IN DE WIJK



Vertel eens over vroeger,
schrijfcursus voor
senioren in mei en juni
Hebt u behoefte om uw 
levenservaringen op papier te
zetten? Denkt u – naar aanleiding
van de boekenweek – ik zou mijn
jeugdherinneringen graag willen delen? 
Wilt u uw kleinkind verrassen met een verhaal over wat
ú meemaakte op zijn of haar leeftijd? Wilt u de jongere
generatie graag iets leren over hoe het leven vroeger
was? Denkt u hierbij eens aan een verhaal over uw
school of over uw eerste baan. Ook het gezin of 
de wijk waarin u opgroeide kunnen een bron van
inspiratie zijn. Veel ervaringen zijn het waard om te
worden doorgegeven. De workshop ‘Vertel eens over
vroeger’ bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.
Onder leiding van een ervaren schrijfdocent leert u
een aantal schrijfgereedschappen gebruiken. U leert
herinneringen ophalen via foto’s, associatie-oefeningen
of via een korte biografie. U leert hoe u uw schrijfstijl
aanpast aan de doelgroep waarvoor u wilt schrijven.
Tijdens elke bijeenkomst draagt u uw tekst aan de
andere cursisten voor. Van elkaars bijdragen kunt u 
veel opsteken.
Titia Vaags is een ervaren schrijfdocente en geeft onder
meer les aan het Utrechts Centrum voor de Kunsten.
Ook verzorgt ze schrijfworkshops op maat aan kleine
groepen en begeleidt ze schrijvers in de dop bij het
verbeteren van hun manuscripten. Daarnaast is ze
redacteur voor diverse uitgeverijen.
Data: dinsdag 11, 18 en 25 mei, 1, 8 en 15 juni 2010,
tijd: 10.30 tot 12.30 uur
Locatie: Wevehuis, Wevelaan 4, Utrecht (Tuindorp-
Oost), prijs: € 80,-
Voor meer informatie en/of een inschrijf-
formulier kunt u contact opnemen met: 
Vaags Taal & Verhaal - Titia Vaags, tel: 06-017025796,
e-mail: info@vaagstaalenverhaal.nl, 
website: www.vaagstaalenverhaal.nl

Peuterspeelzaal Biebelebons, 
om te spelen en te ontdekken
Op peuterspeelzaal Biebelebons aan de
Wevelaan in Tuindorp-Oost zijn er nog

plekken vrij! Geplaatste kinderen krijgen voorrang bij
de Buitenschoolse Opvang aan de Wevelaan.
Informatie en aanmelding
Centraal Bureau Kinderopvang Mini Stek
T  030-2723037 E  info@mini-stek.nl

Tekenen en schilderen voor kinderen 
in het Wevehuis
Op mijn teken-en schildergroep heb ik weer enkele
plaatsen vrij. Deze les is donderdagmiddag van 
15.15-16.15 uur. Dit seizoen gaan we een groot 
gezamelijk werk maken. Ook leer je verschillende 
technische kanten van tekenen en schilderen en
gebruik je je fantasie! Lijkt dit je leuk en wil je meer
weten, mail: gotcha_artsandprojects@hotmail.com  
of bel 030-2340280

NIEUWS 
VAN DE 

WERKGROEP
Vreemde vogels
De laatste tijd worden er “vreemde vogels” waargenomen

op en rondom de Dierenweide van
Ons Buiten. Dan hebben we het
niet eens over de ijsvogels die langs
de sloten vliegen, maar over een
groep halsband parkieten die regel-
matig luid-
ruchtig over-

vliegt en soms in de treurwilgen ver-
toeft. Je hoort ze vaak al ruim voordat
je ze ziet. In verschillende media is al
vaker melding gemaakt van dergelijke
waarnemingen. Het gaat hier om vogels
die in het verleden zijn ontsnapt en
zich in stand kunnen houden. Inmiddels
zijn ze aan een opmars door Nederland
begonnen. Ook zien we regelmatig
meerdere aalscholvers bij de brug bij 
de achteringang van Ons Buiten. Grote
watervogels die als een soort duikboot

zwemmen en onder water op vis
jagen. Vaak zitten ze ook al in een
hoge eik achter op het tuinpark in
hun karakteristieke pose (met hun
vleugels wijd) om te drogen, dus
misschien dat we daar binnenkort
een “kolonie” kunnen verwachten. 
De laatste weken komt er ook elke
ochtend een paartje nijlganzen op

de dierenweide kijken. Net als de halsband parkiet was dit
een uitheemse soort die zich in Nederland heeft weten te
handhaven en inmiddels steeds vaker een bekende verschij-
ning begint te worden, blijkbaar ook op de Dierenweide.
Op de Dierenweide zelf zijn er ook een paar “vreemde”
vogels waargenomen. Wees gerust: deze blijven omdat dit

nieuwe bewoners zijn.
Er zijn 3 Orpinton eenden
gekomen: Kwik, Kwek en
Kwak. Orpington is een 
eendenras dat in Zuid-Enge-
land is ontstaan. Blijkbaar was
in het verleden het houden
van kippen en eenden in dit

dorpje een favoriete hobby omdat er vele soorten Orping-
ton kippen en blijkbaar dus ook eenden vernoemd zijn naar
dit Engelse dorpje. Naast de eenden is er ook een duiventil

gekomen met een figurita-duifje. Figurita is een
Spaans sierduiven ras. Het duifje zit nu nog in
de stal om aan de nieuwe omgeving te wennen,
maar daarna mag ze intrek nemen in de duiven-

til. We kijken nog naar wat meer speciale duifjes.
Dus met het voorjaar in aantocht is ook de bedrijvigheid op
de dierenweide toegenomen. Bij uw volgende bezoek aan
de dierenweide van Ons Buiten kunt u kennismaken met
onze nieuwe bewoners!


