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NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP

De werkgroep
heeft de afgelopen
maanden niet stil
gezeten. Hoewel,
we hebben eigenlijk vooral ons
zitvlees getraind
én onze hersenen
laten kraken
tijdens overleggen
met andere bewonersgroepen,
gemeente en/of
Rijkswaterstaat. Wat speelt er op dit
moment?

Afslag NRU/A27
De aansluiting van de Noordelijke Randweg
(de weg langs Overvecht) op de A27 ligt nu
als een hoge boog door de weilanden. Daar
komt heel wat lawaai vanaf naar Blauwkapel
en Voordorp toe. We hebben over mogelijke
geluidsoverlast-oplossingen met de gemeente
en RWS gepraat. Liefst zien Blauwkapellers
en Voordorpers de afslag onder de grond
verdwijnen, dat zou de geluidsoverlast sterk
omlaag brengen. RWS is niet enthousiast
over dat idee, en heeft veel technische (en
financiële) tegenargumenten. Zie voor de
alternatieven die RWS heeft uitgezocht (en
afgeketst): www.ikgaverder.nl/documenten
en dan Planstudie Ring Utrecht aanklikken
en vervolgens Bijlage 2.

Informatieavond maatregelen
geluid en lucht
Eind februari is er door het Milieucentrum
Utrecht een informatieavond georganiseerd
over lucht en geluid. We zijn door RWS
geïnformeerd over wettelijke normen. Daaruit

bleek dat de norm vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie de helft lager (!) ligt voor uitstoot van schadelijke stoffen dan de huidige
Nederlandse norm. Dus als er gezegd wordt
dat de snelwegverbreding aan de wettelijke
normen moet voldoen op fijnstofgebied is dat
aardig, maar de Nederlandse normen zijn
geen gezondheidsnormen, wel economische
normen. Houd dat in je achterhoofd. Verder
kunnen we hier helaas niet veel mee. Veel
informatie over diverse soorten schermen
kwam langs. Interessant. Over het effect van
de positie, scheefstand en het materiaal van
de schermen. Voor verbeteringen van de
luchtkwaliteit is er van schermen niet heel
veel te verwachten. Lagere snelheden hebben
meer effect dan absorberende schermen, zo
is ons verteld. Wat geluid betreft zijn er wel
innovaties. Zie voor het verslag:
www.ikgaverder.nl/documenten en dan
Planstudie Ring Utrecht aanklikken,
vervolgens Bijlage 1.

Trechtering van 800 naar
200 varianten
Om de doorstroming van de A27 te verbeteren heeft RWS een studie gemaakt van
allerlei verkeerskundige oplossingen. Begin
2012 zijn de 800 uitvoerbare varianten teruggebracht tot zo’n 200. Er lijken nu twee
hoofdvarianten te liggen, waarbij de snelweg
bij ons in de variant ‘splitsen’ met 1 rijbaan
zou worden verbreed en in de (nieuw bedachte) variant ‘selecteren’ met 2 rijbanen.
Tijdens de tweede meedenksessie met RWS
op 19 april wordt meer uitleg gegeven over de
consequenties van die varianten.

Meedenksessie 19 april*
Donderdag 19 april is er een tweede mee-

Ingezonden

denksessie met Rijkswaterstaat en bewoners
van Voordorp, Blauwkapel, Groenekan en de
Voordorpse Dijk. Om beslagen ten ijs te
komen zijn enkele bewoners donderdag
12 april bij elkaar gekomen. We hebben het
onder andere gehad over de keuze die RWS
gaat maken tussen een symmetrische of
asymmetrische verbreding van de A27 ter
hoogte van Voordorp. Je moet er toch niet aan
denken dat de snelweg nog dichterbij komt!
De nadelen van zo’n soort scenario hoeven
we hier niet uit te leggen. Maar wat zijn
eigenlijk de argumenten van RWS voor
die mogelijkheid? Waarom zou een verbreding
niet binnen de huidige ruimte kunnen? Wat
kunnen wij doen om deze onzalige variant
tegen te houden? Wie kunnen we daarbij
inschakelen? Wat vindt de gemeente Utrecht
eigenlijk?

Tot slot
Het moge duidelijk zijn: als er dan toch verbreed gaat worden, dan willen we zo min
mogelijk asfalt, zo min mogelijk ruimtebeslag,
geen verbreding van de weg de wijk c.q. ons
weinige groen in en we willen een zo goed
mogelijke bescherming tegen geluidsoverlast
en slechte luchtkwaliteit.
Namens de Werkgroep A27 Voordorp
Tieneke de Groot
* Bij het ter perse gaan van deze krant had
de bijeenkomst van 19 april nog niet plaatsgevonden.

OPBRENGST COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL
De collecte van Amnesty International,
die van 13 februari t/m 18 februari 2012
in de gemeente Utrecht werd gehouden,
heeft € 67.800,= opgebracht. Meer dan
700 vrijwilligers hebben gecollecteerd
in de gemeente.
Het was de tiende keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een
landelijke collecte hield. Amnesty strijdt voor

naleving van de mensenrechten in alle
landen. Amnesty International is onpartijdig
en onafhankelijk, en wordt voornamelijk
gefinancierd door giften van leden en donateurs. Dankzij deze bijdragen, inclusief die
we tijdens de collecte ophalen, wordt het
werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.
De collecte was weer succesvol.
De respons van het publiek was over het
algemeen erg positief. Amnesty dankt ieder-

een van harte voor de geldelijke bijdrage.
Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers, die in
weer en wind hebben gecollecteerd, voor
hun enthousiaste inzet.
Wilt u volgend jaar ook meehelpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij het Collecteteam via e-mail collecte@amnesty.nl of
telefonisch via 020-77 33 834.

Op 1 maart was de
prijsuitreiking van de
ideeënprijsvraag
Veemarkt in de
raadszaal van het
gemeentehuis met
aansluitend een
bezoek/borrel bij
Aorta. Het doel van de prijsvraag was om mensen een
beeld te geven van wat er mogelijk is met de randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld op het terrein van
de Veemarkt. 82 inzendingen van hoge kwaliteit waren het
gevolg! Een moeilijke taak voor de jury om twee winnaars
aan te wijzen en uiteindelijk 6 eervolle vermeldingen. Het
was geweldig om te zien hoe iedereen toch op zijn eigen
manier een invulling geeft aan wonen anno nu. Met het
gegeven om met een collectief iets te moeten neerzetten
geeft een heel andere dimensie dan om uit een catalogus
een huis te kopen of iets wat al op de plank ligt. Je moet
zelf met een architect gaan nadenken over je echte woonwensen. Een hele uitdaging, maar velen lijken toch echt
de weg gevonden te hebben naar hoe dat moet. Heel
knap! En dat zal moeten leiden tot een zeer afwisselende
buurt. Misschien wel net zo verrassend als de opstelling van
de 82 maquettes nu bij Aorta die al een beetje een beeld
kunnen geven met echte straten en echte bouwvelden en
bouwblokken.
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BUURTMOESTUIN
IN HET HART
VAN VOORDORP

De eerste boom in buurtmoestuin ‘De Voortuin’
Op de Brink in de zwarte metalen cirkel werd op
zondag 18 maart appelboom Ingrid Marie geplant.
Als startsein voor de nieuwe buurtmoestuin De Voortuin.

De start
De feestelijke start van De Voortuin was een groot succes.
Ongeveer 40 buurtbewoners kwamen kijken, ideeën uitwisselen
of helpen. Om de appelboom zijn
kruiden geplant zoals bieslook, salie,
tijm, peterselie, munt, rozemarijn,
citroenmelisse en koriander.
Met boomschors is een mooi paadje
aangelegd waardoor je gemakkelijk
bij de kruiden kunt komen. Iedereen
is straks welkom om zelf de kruiden
te oogsten voor eigen gebruik.

Hoe het verder gaat met de bouwvelden X+Y en E ben ik
op dit moment niet van op de hoogte (de gemeente geeft
aan in gesprek te zijn met partijen over invulling van deze
velden). Wel wordt binnenkort bouwveld J uitgegeven
voor mede opdrachtgeverschap. Hierbij neemt een professioneel ontwikkelende partij het initiatief en benadert
toekomstige kopers (en huurders) om vanaf het begin mee
te denken over de ontwikkeling van het bouwplan.
De vorderingen aan het sportveld kan ik prima volgen vanuit mijn appartement. De contouren tekenen zich al af
waarbij de bestaande watergangen zijn gedempt en de
nieuwe zijn uitgezet met piketpalen, evenals de nieuwe
weg.
Het einde van de Veemarkt zoals we hem kennen is nabij
(of zelfs al een feit als dit uitkomt), maar volgens mij komt
er iets moois voor terug!
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

Een buurtmoestuin?
Dat is een gezamenlijke tuin waar de
bewoners van Voordorp fruit, groenten
en kruiden verbouwen en oogsten.
Een plek om gezamenlijke (tuin)activiteiten te ontplooien en te zorgen
voor een levendig ontmoetingspunt in
de wijk en zo de sociale cohesie te bevorderen. Het is de
bedoeling om samen met de gemeente een buurtmoestuin
te ontwerpen die past in het bestaande ontwerp van dit
parkje met de mooie ronde en golvende vormen. En waarbij
de ruimte nog steeds bruikbaar is voor spelende kinderen,
mensen die in de zon willen zitten en wandelaars.
We hebben een “intentieverklaring” opgesteld. Die vindt u
op de www.tstu.nl/voordorp. Namens het voorbereidingsteam van De Voortuin, Jenny Lindhout
Ingezonden

Samen
Jong en oud, bekenden en onbekenden, waren
gezamenlijk aan het werk om van dit stukje
Voordorp een mooi plekje te maken. Mensen die
elkaar niet kenden, raakten met elkaar in gesprek.
Kinderen hebben hun eerste plantje geplant en meiden hebben bergen
boomschors verzet. Een feestje om naar te kijken en aan mee te doen.

Meehelpen?
Op zondag 22 april beplanten we de trellis met druiven, bessen, bramen,
frambozen en meer. Daarna willen we elke tweede zondag van de maand
aan het werk. Vind je het leuk om een keer te komen helpen? Dat kan op
zondag 13 mei en op zondag 10 juni vanaf 11 uur. We kijken naar je uit.
Heb je ideeën of vragen? Neem dan contact op met Brigitte Venturi.
Bel 273 13 54, of mail ttvoordorp@gmail.com.

DE SNUFFELHOEK
Ik wil het deze keer eens hebben over
het openbaar vervoer. Over de plannen
die er liggen en die de hele stad, en ook Voordorp, op
stelten zetten. Baasje – niet meer de jongste – hoorde het
op haar sportclub: lijn 5 verdwijnt uit Voordorp! Ze wilde
het eerst niet geloven, vooral omdat vorig jaar nog alle
instaphaltes zijn verhoogd. ‘Het is vast een 1-aprilgrap’,
herhaalde ze steeds. Maar nee hoor, die plannen zijn echt.
In december 2012 verdwijnt buslijn 5.
Baasje zei tegen mij: 'Jip, hoe moeten we straks als het
fietsen te moeilijk wordt aan eten komen? Er is hier niet
één buurtwinkel! Iedere dag een kwartier heen en terug
naar de Gaard lopen is een hele afstand en wat als er
sneeuw ligt of het geijzeld heeft? En ik ben niet de enige.
Er wonen hier heel veel ouderen die geen auto rijden.'
Eerlijk gezegd vond ik het wel een aantrekkelijk plan.
Iedere dag een flink stuk wandelen! Ik ben dol op de Gaard,
vooral op de dierenwinkel met al die lekkere koekies.
Desnoods koopt baasje voor mij een rugzakje en help ik
met het dragen van de boodschappen.
Taxi's bieden ook geen uitkomst: 'Veel te duur! En die
chauffeurs vandaag de dag weigeren honden mee te
nemen.’ Zelfs hulphonden laten ze staan, dus hoeft baasje
zeker niet aan te komen met een gezelschapshond zoals ik.
Ook niet als ik een rugzak met boodschappen draag.
Baasje bedacht dat ze zo'n gemotoriseerde fiets aan moest
schaffen! O jee, ik zag me al zitten in de mand voor op de
fiets met wapperende oren in de volle wind! Gelukkig
hebben haar kinderen dit plan sterk afgeraden: 'Als het
glad en koud is, kan u daar ook niet mee de weg op.
Ma, je blijft maar gewoon fietsen hoor! Flink trappen is
goed voor uw conditie!', zeiden ze tegen haar.
Nou, jullie horen zeker wel wat het verdwijnen van buslijn 5
alleen in ons huis al teweeg heeft gebracht! Kan je je de
beroering elders in de stad voorstellen? De berichtgeving
in Ons Utrecht en op DNU over de
plannen met het Utrechtse buslijnennet leverde tientallen voornamelijk
boze reacties op.
Nou, ik ben me er dus ook maar eens
in gaan verdiepen, want eerlijk is
eerlijk: ik reis graag met het openbaar
vervoer en behalve taxi's mag ik altijd
overal in. Niks mis mee! Maar dan
moeten ze natuurlijk wel rijden. Want een wijk zonder buslijnen is zoiets als een poot zonder bloedvaten. Dat kan
natuurlijk niet. Dan sterft die wijk gewoon af.
Gelukkig bleek alles bij nader inzien toch nog mee te vallen.
De redactie van Ons Utrecht had vergeten te vertellen dat
lijn 8 via de Gaard naar het eindpunt in Voordorp gaat
rijden. Dus niet meer naar Overvecht. Daar hebben ze weer
andere buslijnen ingezet. Het ziet er wat ingewikkeld uit,
maar dat komt door de optimalisering. Enfin, voorlopig
hoeft baasje zich geen zorgen te maken. We kunnen straks
gewoon – allebei met een rugzak – naar De Gaard om onze
dagelijkse boodschappen te doen.
Woef!
Email: jip.russell@gmail.com
weblog: http://jips-snuffelhoek.blogspot.com/

Jip

WIE ZIT ER IN DE PUT?

Ooit wel eens bedacht dat niet alleen
regenwater, bladeren en zwerfafval in
de straatputten belanden, maar ook
kikkers, padden en salamanders?
In het voorjaar trekken die dieren naar een sloot of ander water om zich
voort te planten en eitjes af te zetten. Als ze pech hebben bereiken ze
die sloot echter niet, maar vallen in een straat- of stoepput, waaruit ze
niet zelf kunnen klimmen. De wanden zijn te steil,
hoog en glad. Of, een ander soort pech, ze belanden
tijdens het oversteken van de straat onder een langsrijdende auto.

Oversteekhulp
Op de eerste zwoele, vochtige voorjaarsavonden in maart begint de
kikker- en paddentrek. Dan zie je ze vanuit tuinen naar de sloten
hoppen. Kikkers springen meestal snel de straat over. Het zijn vooral
padden die er de tijd voor nemen om de overkant van de straat te
bereiken – ze hebben nogal korte poten. Om te voorkomen dat ze
onder autobanden geplet worden of in een put belanden kan je een
helpende hand toesteken.
In Voordorp zijn ieder voorjaar enkele bewoners actief, sommige
’s avonds tijdens het uitlaten van de hond. Elders in den lande zijn vele
paddenhulpgroepen opgericht. Nadat de eieren zijn afgezet keren de
dieren trouwens weer terug naar tuinen en parken. Dan doemen weliswaar dezelfde gevaren op, maar doordat de trek meer verspreid in de
tijd is, valt dit niet zo op.

Puttenonderzoek
Hoe zit het met die putten. Hoeveel dieren komen daar eigenlijk in
terecht? Dit jaar gaat een landelijk onderzoek van start om dat aan
de weet te komen. In Voordorp gaan we daaraan meedoen.
De komende maanden kan je een paar keer Voordorpers in een
reflecterend gemeentewerkenhesje een straat- of stoepput zien open
maken. Dat doen we alleen in de Augusto Sandinostraat parallel aan
de parkstrook en de A27. We gaan in 15 putten de daarin eventuele
opgesloten padden, kikkers en salamanders eruit halen en tellen en
in de berm zetten. In een groot aantal steden doen andere vrijwilligers
hetzelfde.
Het onderzoek is opgezet door o.a. Stichting
RAVON (Reptielen en Amfibieën Onderzoek
Nederland). Doel is om na de zomer een goed
beeld te hebben van het aantal in de putten
opgesloten dieren. De fabrikanten van straatputten zijn trouwens uitgenodigd om oplossingen te bedenken. En wij
hebben aan de gemeente gevraagd om op enkele plekken de stoepranden te verlagen, zodat de padden er makkelijker zelf op kunnen
klauteren op weg naar de sloot.
De eerste ronde langs de putten leverde een levende en een dode pad
op. Gelukkig weinig, maar vanwege de droogte de afgelopen weken is
de trek nog nauwelijks op gang gekomen. Zodra het gaat regenen kan
dat veranderen.
Jullie horen na de zomer meer over onze bevindingen.
Tieneke de Groot, Rymke Wiersma, Joep van de Laar

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

Eindelijk is het
dan zover!

De plannen voor
kwaliteitsverbetering
voor winkelcentrum
De Gaard zijn een
stap dichter bij de
realisatie gekomen.
Na de laatste vergaderingen van de klankbordgroep van
juni & oktober 2011 was het wachten op het doorrekenen
van de plannen en het treffen van een overeenkomst
tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. Begin
maart was dat een feit en op 14 & 15 maart 2012 zijn de
direct betrokken bewoners en ondernemers op de hoogte
gebracht van de plannen. De presentatie staat ondertussen
op de website van de gemeente zodat iedereen zichzelf op
de hoogte kan stellen van de voorgenomen veranderingen. Er is ook een wijkbericht geweest en na het maken
van het SPvE zal de wijk weer ingelicht gaan worden met
een informatie avond.
Het is lastig om een proces waaraan wij als klankbordgroep
bijna 4 jaar lang hebben gewerkt in een kort artikel samen
te vatten. Zelfs met een plaatje dat meestal meer zegt
dan duizend woorden verwacht ik eigenlijk nog wel veel
vragen. Dit bleek wel bij de twee introductie avonden
(de notulen hiervan staan op de gemeente website van
NoordOost). Ook is het goed om je te realiseren dat er
nog steeds enkele onderwerpen zijn die nog niet echt zijn
opgelost. Gelukkig is daar in het
vervolg nog alle ruimte en tijd
voor. Feit is wel dat er nu een
schetsplan ligt waar wij allemaal
achter kunnen staan. Veel van de
in het begin van het traject aangegeven aandachtsgebieden hebben
een goede invulling gekregen die
echt tot verbetering van de kwaliteit
van ons winkelcentrum zal leiden.

DE GAARD

De grote lijnen:
• Parkeren centraal voor de flats aan de Lamerislaan
(gratis)
• Versmalling van het profiel van de Eykmanlaan en
vervallen van de Valetonlaan (waardoor ruimte vrijkomt
voor uitbreiding aan de noordkant)
• Uitbreiding van het centrum vooral aan de noordkant
met een vernieuwde Albert Heijn
• Parkeren voor bewoners en ondernemers op het dak van
de supermarkt
• Laden en lossen van de supermarkt inpandig direct vanaf
de Eykmanlaan
• Gedeeltelijk zal het water smaller worden aan de westkant, maar dit zal gecompenseerd worden naar de weg
toe
• Bestaande winkeliers krijgen grotendeels de kans om te
blijven zitten
• Plek van de oude supermarkt is beschikbaar voor ‘grotere
formules’ (echter nu nog niet aan te geven welke)
• De buslijnen 5 en 8 zullen anders gaan lopen en niet
meer over het plein
• Het hele gebied zal opnieuw worden ingericht en er zal
echt een plein voor het winkelcentrum ontstaan
• De auto zal op de Kapteynlaan rond het winkelcentrum
“te gast” zijn (voorrang voor voetgangers en fietsers)
• Ondanks verdubbeling van het winkeloppervlak zal er
meer groen zijn in het gebied
Eigenlijk is het teveel om op te noemen…
Het traject tot de werkelijke start van de bouw
neemt nog wel ongeveer 2 jaar in beslag
(bestemmingsplan en vergunningen) en de
bouw zelf zal ook ruim een jaar duren, zo is de
verwachting! Dus helaas nog wel even geduld.
Mocht je nog vragen hebben, mail mij dan op
voordorpvooruit@casema.nl. Wil je nog meedenken bij verdere invulling dan zijn daar nog
mogelijkheden voor binnen de klankbordgroep.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

BENT U IN 2012 VERZEKERD VOOR DE DIËTIST?
Wat doet een diëtist?
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! Soms vraagt uw gezondheid om
een aanpassing van uw voeding. Zoals
bij diabetes, een te hoog cholesterolgehalte, een zwangerschapswens, maagdarmproblemen of wanneer u wilt afvallen of juist aankomen in gewicht.
De diëtisten van Diëtheek Utrecht zijn
de deskundigen bij uitstek die u hierbij
kunnen helpen. Maar ook kunnen zij u
adviseren bij het samenstellen van een
gezonde sportvoeding of uw slecht
etende peuter begeleiden. Zij voorzien
u van een op maat gemaakt dieet- of
voedingsadvies (geen standaard lijstjes),
aangevuld met tips en ideeën om tot
een nieuw voedingspatroon te komen.

Vergoeding
In 2012 is de vergoeding voor de diëtist opgenomen in veel aanvullende verzekeringen.
Kijk op de website www.dietheek.nl voor een
overzicht van de aanvullende pakketten waarbij
de behandeling door een diëtist geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Wanneer u aanvullend
bent verzekerd gaat dit niet ten koste van uw
eigen risico. Ook wanneer u niet bent verzekerd
kunt u een afspraak maken bij de diëtist. Voor
de tarieven kunt u kijken op onze website.
Wanneer naar de diëtist?
Eigenlijk is dat heel simpel: bij alle vragen over
voeding kan de diëtist u helpen. Of het nu gaat
om darmklachten, een te hoog cholesterolgehalte, voedselovergevoeligheid, diabetes, ondervoeding of overgewicht. Wilt u gezond eten
tijdens de zwangerschap, een goede voeding
voor uw opgroeiende kind of weten hoe u botontkalking kunt voorkomen? De diëtist helpt u!

Wat kunt u verwachten?
Een persoonlijke advies!
Als eerste wordt er een analyse gemaakt van
uw voedingsgewoonten en leefwijze in relatie
met uw klachten. U ontvangt een voedings-/
dieetadvies op maat. U krijgt een persoonlijk
behandelplan met de te volgen stappen om
uw klachten te verminderen. In de vervolggesprekken bespreekt de diëtist aspecten van het
dieet zoals etiketten/productkeuzes en hoe het
dieet past in uw leven. U wordt begeleid met
gerichte informatie materialen zodat u alles op
uw gemak nog een keer kan doorlezen
Diëtheek Utrecht is in Voordorp gevestigd aan
de R.A. Kartinistraat 40 in huisartsenpraktijk
Voordorp. Wilt u een afspraak maken, vrijblijvend advies of heeft u vragen dan kunt u
contact opnemen met Daniëlle Horstman,
diëtist Diëtheek Utrecht telefoonnummer:
06-52.39.59.73 of per email adres:
d.horstman@dietheek.nl

Voorjaar!
Het voorjaar op de dierenweide is inmiddels begonnen en op Ons Buiten
bruist het weer van de activiteiten.
De wilgen langs de sloot zijn geknot en
de “Post en rail” die als afrastering
langs de sloot was voorgesteld, is in de
afgelopen weken geplaatst. Deze
afrastering van duurzaam gekloofd
Europees kastanjehout
heeft een preventieve
functie en moet voorkomen dat kleine
kinderen pardoes de
sloot in tuimelen als
zij of hun ouders even
niet opletten. Uiteraard
hebben wij getracht
deze afrastering zoveel
mogelijk te laten aansluiten bij het karakter
van de dierenweide.
Uit de eerste reacties die
wij hebben ontvangen
lijkt dat aardig gelukt?!
Als creatieve noot heeft een aantal
vrijwilligers van Ons Buiten twee
prieeltjes van wilgentenen gebouwd
“over” de banken langs de sloot. Deze
geven een leuk sfeertje en beschutting
en schaduw voor als we een mooie en
vooral zonnige zomer tegemoet gaan!
De slootkant zelf is ingezaaid met wilde
bloemenmengsel. Vanwege dit inzaaien

vragen wij bezoekers geen blad- of
andere planten te plukken van de
slootkant. Sowieso vanwege het ‘niet
voerenbeleid’, maar ook om de papavers, margrieten en vele andere soorten
bloemen tot bloei te laten komen!
De potstal is inmiddels verschoond
na de winterperiode en vanwege de
droogte is in diezelfde week ook de
besproeiingspomp aangesloten en in
gebruik genomen.

Zaterdag 5 mei worden de schapen
Wolly en Eva om 11 uur weer geschoren en wordt hun warme winterjas
verwisseld voor een koeler zomertenue.
Kom vooral even langs om te zien hoe
dat gaat.
Twee van de cavia’s (Juwel en Kate)
zijn op vakantie en als ze in april

terugkomen verwachten wij weer jonge
cavia’s!
Ook de kippen hebben het voorjaar in
hun bol en leggen eieren als nooit te
voren. Deze overheerlijke en echte
“scharreleieren” worden op zaterdag
in het tuinwinkeltje van Ons Buiten
verkocht.
De duiven leggen de hele winter door
en afgelopen week is er weer een jong
Amsterdams Baardtuimelaar duifje uitgevlogen. Ook de legplek voor de
eenden onder houtblokken op de
weide is weer ingericht en de eenden
zullen elk moment aan de leg raken.
Op dit moment hebben de eenden
een “burenruzie” met een koppeltje
waterhoentjes die hun intrek in de
eendenkorf hebben genomen. Hoe
groot de eenden ook zijn, de waterhoentjes zijn hen de baas!
Helaas zijn de geiten en schapen dit
jaar weer niet drachtig. Vanwege alle
risico’s op ziektes en de problemen met
het herplaatsen van de jonge geitjes of
lammetjes, hebben we daar ook dit jaar
vanaf gezien.

Bezoek op de dierenweide?
De verzorgers van de dierenweide
krijgen regelmatig de vraag of mensen
een kijkje op de weide mogen nemen.
Uiteraard is dat iets wat we graag doen,

maar of dit kan is ook afhankelijk van
de tijd die een verzorger heeft. Het
blijft natuurlijk vrijwilligerswerk! In de
afgelopen jaren hebben wij vaker
oproepen geplaatst om mensen te
werven die een uurtje als gastvrouw of
gastheer willen fungeren op bijvoorbeeld de zondag, maar helaas heeft
dat geen massale reacties
opgeleverd.
Dus garanties voor een
bezoek op de weide zelf
kunnen wij helaas niet
geven.
Vanwege de veiligheid
van bezoekers, maar ook
van de dieren, is het niet
toegestaan zonder begeleiding van een van de
vrijwilligers de dierenweide te betreden. De
dieren kunnen in paniek
raken en dan iemand
omver lopen of op een
andere manier verwonden.
De dieren kennen en vertrouwen de
verzorgers en de verzorgers kennen de
dieren. Zij kunnen inschatten hoe de
dieren reageren onder verschillende
omstandigheden. Het is dus niet toegestaan zonder begeleiding van een
van de verzorgers op de dierenweide
te gaan.
Vindt u dit jammer? Meld u dan aan
als gastvrouw of gastheer via:
dierenweide@onsbuitenutrecht.nl
Ook voor andere vragen of
opmerkingen kunt u op dit
adres terecht.

VOORDORP IN BEDRIJF
CartoMagie: een cartografisch ontwerp- en adviesbureau,
gespecialiseerd in het vervaardigen van kaarten
En dan gaat het niet zomaar om
kaarten, maar om geografische
kaarten die een uniek stukje van
de wereld laten zien. Kaarten die
niet alleen effectief informatie
overdragen, maar ook esthetisch
aantrekkelijk zijn.
Kaarten die meer zeggen dan
duizend woorden. Kaarten in
boeken, tijdschriften, flyers en
folders, op websites óf op posters.
Eddie Poppe vertelt hoe hij op
het idee tot CartoMagie kwam:
Bladerend door atlassen en vouwend
door kaarten maakte ik al in mijn
jonge jaren reizen naar alle uithoeken

OBS VOORDORP ZET
SCHAAKTRADITIE VOORT

van de wereld. De interesse voor
kaarten en voor de cartografie als
wetenschap én als presentatiewijze
voor geografische informatie
fascineren mij tot op de dag van
vandaag. Sinds juni 2011 bundel ik
deze interesse en fascinatie voor
kaarten en cartografie tezamen met

ruim tien jaar cartografische kennis en
ervaring in CartoMagie Cartografisch
Ontwerp en Advies.
Graag deel ik deze interesse en
fascinatie door een stukje van de
wereld dat voor jóu uniek is voor je in
kaart te brengen. Je leefomgeving, je
vakantiebestemming - voor in je
(digitale) fotoalbum, een verschijnsel
waarin je geïnteresseerd bent, een
verhaal… De mogelijkheden zijn legio.
Ik laat me graag door je inspireren!
Ben je geïnteresseerd?
Kijk eens op www.cartomagie.nl of
neem contact op met Eddie Poppe:
06-41730303.

Ingezonden

Door: Sjoske Cornelissen
VOORDORP – Voor de dertiende keer op rij
deden de basisschoolleerlingen van OBS
Voordorp woensdag mee aan een jaarlijkse
schaakwedstrijd. In de omgebouwde koffiekamer van de school streden de leerlingen
onder leiding van schaakmeester Gerard
Helling om de wisselbeker. Douwe Terlouw mag
zichzelf het komende jaar de grote winnaar
noemen.
Het is muisstil in de klas, 24 ijverige leerlingen
concentreren zich op de tweede schaakronde.
Een jongen schiet omhoog uit zijn stoel: “Ik heb
gewonnen!”, roept hij door de klas.
Van blijdschap is hij even vergeten dat zijn
klasgenootjes nog bezig zijn. Opgewonden,
maar zwijgend, wacht hij netjes tot de ronde is
afgelopen. Nog geen vijf minuten later delen
alle winnaars van ronde twee de blijdschap
van hun klasgenootje.
Zo geconcentreerd als de leerlingen zijn tijdens
het schaakduel, zo opgewonden zijn ze tijdens
de tussenstand na ronde drie. Niemand zit

meer op zijn eigen stoel. Gerard Helling legt uit
dat degenen met hetzelfde aantal punten
tegenstanders zullen zijn bij de volgende ronde.
Iedereen lijkt zich druk te maken om zijn tegenstander. Alle ogen zijn gespannen gericht op de
schaakmeester.
Tijdens ronde vier lijkt de concentratie sommige
leerlingen in de steek te laten. Het is lang niet
zo stil als tijdens ronde twee. Tijd voor pauze.
Om kwart over tien mogen de leerlingen terug
naar hun eigen klaslokaal. Tijdens de rust vertelt Gerard Helling dat de school geen uitgesproken doel heeft bij de wedstrijd. “Hier wordt
het hele jaar door geschaakt en deze wedstrijd
is daar het hoogtepunt van.”
Na bijna vier uur inspanning mogen Adam Y
Altai, Wouter Remmerswaal en Max Kuijl thuis
met trots vertellen dat ze bij de finalisten horen.
Helaas kan er maar één de winnaar zijn. “De
naam van Douwe Terlouw wordt in de wisselbeker gegraveerd. Alle namen van de afgelopen
dertien jaar staan daar in”, vertelt Gerard
Helling.
De winnaar
mag de
wisselbeker
het komende
jaar boven zijn
bed bewaren.

VERKEERSONDERZOEK
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In een vorige editie stonden de
voorlopige resultaten al vermeld.
Ondertussen staan de definitieve
resultaten op de website van de
gemeente. Hieruit blijkt inderdaad
dat er ten opzichte van de meting
uit 2009 nauwelijks verschillen zijn.
Over de hele dag gezien is er zelfs
een kleine afname te zien van het
aantal voertuigen, maar op de
drukkere perioden van de dag een
kleine toename (we praten echter
over verschuivingen van 1-2%).
Er zijn nog een paar extra meetpunten toegevoegd om op termijn
betere voorspellingen te kunnen
doen en verschuivingen beter te
kunnen monitoren.
Deze keer is er geen kentekenonderzoek voor het sluipverkeer
door de wijk verricht, maar wel een
kruispunttelling op het kardinaal
Alfrinkplein.
Deze resultaten zijn nog niet
bekend (of openbaar), maar gaan
gebruikt worden voor een andere
afstelling van de verkeerslichten
om het sluipverkeer door de wijk
te ontmoedigen.
De gemeente blijft het de komende
jaren met de ontwikkelingen in
onze wijk in de gaten houden.
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

Ingezonden

ZONDAG 10 JUNI
‘GROENMOETJEDOEN’-DAG
IN UTRECHT OOST EN NOORDOOST
In 2012 vindt de
5e GroenmoetjeDoen!-dag in Noordoost
plaats; voor het eerst in samenwerking met
Oost. We hopen dat deze manifestatie zich
uitbreidt als een olievlek over de Utrechtse
wijken. Dit jaar, het jaar van de bij, staat de
dag in het teken van planten en dieren
(biodiversiteit) in onze wijken. Uit de wijkraadplegingen in de wijken is gebleken
dat onze wijkbewoners groen in de leefomgeving van groot belang vinden.
De opening van de GroenmoetjeDoen!-dag
door wijkwethouder Jeroen Kreijkamp is
om 12.30 uur in het volkstuinencomplex
Abstede in Oost. Aan deze vereniging is dit

jaar door het Office International du Coin
de Terre et des Jardins Familiaux het
internationaal diploma voor ecologisch
tuinieren toegekend.
Op de verschillende locaties zijn er
activiteiten. Zo krijgt u informatie over
wat er aan zelfbeheer gebeurt, worden er
plantjes verkocht, zijn er diverse workshops
over planten en dieren voor kinderen en
volwassenen, is er muziek en zijn er
hapjes. Ook is er een fotowedstrijd.
De activiteiten op de verschillende locaties
starten allemaal tegelijk om 13.00 uur
(behalve de opening) en eindigen rond
17.00 uur.

Ook dit jaar doen weer veel zelfbeheergroepen mee:
Noordoost
Coeheijde
Griftsteede
Palmentuin
Poortpoetsers
Voordorp op Eigen Kracht Buurtmoestuinen
ATV Pioniers
Tuinenpark Ons Buiten,
Oost
ATV Abstede
Dierenweide Abstede
Zonstraat
Dagactiviteiten centrum de Wilg
ATV Het Stadion
De Tivoli Tuin

Bikkershof
Het Lachende Paard
Transition Towns Voordorp
ATV De Driehoek
Minkade
De Zilveren Schaats

Het Lachende Paard en volkstuinvereniging de Driehoek zullen de dag vanaf 17 uur
feestelijk afsluiten. Kortom, op 10 juni is er veel te beleven in Oost en Noordoost!
Op de website www.gmjd.nl kan een ieder regelmatig het actuele programma zien.
Volg ons op twitter (@gmjd030) en op Facebook (www.facebook.com/gmjd030)

NIEUWS VAN

TREFPUNT

Het wijkburo NoordOost organiseerde op
27 maart een speciale TrefPunt avond om
mensen uit deze wijken bij elkaar te brengen.
De ruimte bij de balie was zelfs zo vol dat het
lastig was de presentatie te kunnen volgen op

het scherm dus ik moest het alleen met de
woorden van de wijkmanager en de wijkwethouder doen. Er gebeuren een hoop dingen in
de wijk en er zijn veel partijen erg actief! Naast
het contact met mensen werd de gelegenheid
ook gebruikt om het wijkjaarverslag van 2011
te presenteren. Op een mooie interactieve
website kun je bekijken wat er allemaal gedaan
is. Na de centrale presentaties was er ruim de
tijd om te netwerken bij het zeer diverse aanbod. Bij tafels stonden mensen klaar om iets te
vertellen over waar zij mee bezig waren op het
gebeid van kunst, ondernemen, wijkraad,
milieu, activiteiten voor jongeren etc. Een zeer
geslaagd initiatief van het wijkburo, dat met
een hapje en drankje bovendien zeer goed
verzorgd was.
Streven wij voor 2012 naar wat meer vlaggetjes in Voordorp? Uitdaging, wie gaat hem aan!
Sander Ekstijn, A.Romerostraat 323

DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

Het is voorjaar. Nog even en de gierzwaluwen komen weer
terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. En hopelijk
weten ook de drie broedparen van vorig jaar, evenals de
jongen uit 2010 en 2011, de weg terug te vinden naar de
Voordorpse nestkasten.
Verspreiding
Heel langzaam begint het erop te lijken dat de gierzwaluwen zich
verder in Voordorp wagen. In 2008 begon het in de Augusto Sandinostraat, de jaren daarop bleef het bij die straat, maar wel bij andere
huisnummers. In 2010 is de Andrej Sacharovstraat erbij gekomen,
en in 2011 hebben bij de Tulastraat 23 gierzwaluwen in een kast
gezeten. In die Tulakast hebben eerstejaars dieren een zomer lang
’s nachts in de kast geslapen. Dergelijk gedrag betekent dat ze de
kast geschikt vinden om het jaar daarop jongen in groot te brengen.
Eind april/begin mei dus opletten in de Tulastraat of er gierzwaluwen
vlak langs de huizen zwieren en de kast bij nummer 23 invliegen.
Aan de noordkant van de wijk, namelijk in de David Ben Goerionstraat, en aan de zuidkant, in de Habib Bourguibastraat, hebben gierzwaluwen kasten verkend. Ze zijn er langs gaan gieren, hebben zich
aan de kast vastgeklampt en op een gegeven moment zijn ze naar
binnen gegaan. ‘Is dit een geschikte broedplek?’ moeten ze gedacht
hebben. Als het antwoord positief is, keren ze dit jaar (bij leven en
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welzijn) terug om de kast te gaan bezetten. Ook in die straten opletten dus!
Van 3 naar 7
In 2010 ging het nog om 3 door gierzwaluwen bezette kasten: twee
broedparen en een overzomerend paar. In 2011 liepen de aantallen
op, toen hebben in 7 kasten gierzwaluwen gezeten. In drie kasten is
gebroed, in twee kasten is overzomerd, en in twee kasten zijn
nieuwsgierige zwaluwen naar binnen gegaan. Sommige kasten
hangen dusdanig dat alleen de bewoners vanuit hun tuin vrij zicht
hebben op de kast. Het kan daardoor best zijn dat meer kasten verkend zijn door gierzwaluwen. Let dus zelf ook op of er in de avondschemering gierzwaluwen de kast in vliegen. Zoiets gebeurt in een
oogwenk. De zwaluwen komen met een noodvaart aangevlogen,
duiken in één keer door het gat en zijn dan binnen. Soms hoor je
daarna een begroetingsroepje als een van de twee er al in zit - een
heel kort gegier. Mocht je het komend seizoen gierzwaluwactiviteit bij
je nestkast zien, mail dan even. Dan komt er iemand langs om mee
te kijken en uit te leggen waarop je kunt letten. Als je spreeuwen of
huismussen in je kast hebt, wil ik dat uiteraard ook graag weten!
Tieneke de Groot, Werkgroep Gierzwaluwen Voordorp
tienekedegr@gmail.com

Activiteiten in het
Kleur- & Kledingadvies:
Adviezen in voeding en beweging
Lichter leven met een gezond gewicht

“OPEN DAG”
Zondag 6 mei 2012: van 10.30 uur -12.30 uur
C.Mendesstraat 18, 3573 AT Utrecht
Gratis persoonlijke analyse en voedingsadvies
Test uw conditie op onze nieuwe crosstrainer

16 mei 10-11.00 uur
Heeft u altijd al eens willen weten welke kleuren u
het beste staan? Of hoe u door de juiste kleding
langer/kleiner/slanker/minder mager, enzovoort
kunt lijken? Op woensdag 16 mei van 10.00 tot
11.00 uur krijgt u informatie en veel bruikbare tips.
Aanmelden kan tot 10 mei via info@babetter.nl of
06-26562116. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Meer informatie: http://www.babetter.nl.

Welkom! www.goedinvorm-voordorp.nl
Lette Doornbos | gewichtsconsulent | 06 1565 6804 |
voeding@goedinvorm-voordorp.nl
Karin van Ewijk | sportcoach | 06 1347 5577 |
sport@goedinvorm-voordorp.nl

Koorleden gezocht
Kom lekker in je vel en leer over gezondheid
en de seizoenen in je lichaam en je leven!
Op vrijdagen van 13.45-14.45 en op maandagen van
8.45-9.45 kun je mee doen met de Mindful Movement
onder leiding van Conny Coppen (1960).
Mindful movement is lekker buiten met aandacht
bewegen. Spelenderwijs en met een afwisseling van
actieve en ingekeerde oefeningen. Je ademt en beweegt
je lichaam vrij en open. Lichaam en geest komen in
balans. Je komt lekker in je vel te zitten en en passant
leer je ook nog over organen, meridianen, adem en
bewustzijn, je ruimte helder neerzetten, en alle andere
onderwerpen die ook in Conny’s nieuwste boek ‘de Tao
van gezondheid, een natuurlijke weg van groei en evenwicht’ aan de orde komen (dit komt in juni bij Ankh
Hermes uit) Vaak eindigen we met een korte massage.
Kortom, een gezonde, gezellige en leerzame verwennerij.
Waar?
Als het even kan in de buitenlucht! Bij erg koud of
nat weer binnen.
Locatie: volkstuinen complex ‘de Pioniers’ aan de
Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht. (tussen de veemarkthallen en het spoor)
Wanneer?
• maandag ochtend 8.45-9.45 uur
• vrijdag middag 13.45-14.45 uur (vanaf 24 februari)
• Willekeurige andere dag/ tijd, indien er minimaal
5 mensen zijn.

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, Jenny Lindhout, Joep van de Laar,
Joyce Parlevliet, Marcel Grob, Nicole Beeker,
Paul Klein Kiskamp, Petra van Straaten,
Renée van Andel, Rymke Wiersma, Sander Ekstijn,
Sjoske Cornelissen en Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij: 15 juni 2012
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor
de inhoud van ingezonden stukken.

Wij, leden van het koor Par Ti Tuur, zijn op zoek naar
mannen met een bas, bariton of tenor stem en eveneens
naar vrouwen met een sopraanstem. Wij zingen wereldmuziek, van Nederlandstalig muziek tot aan Afrikaanse
muziek; mooie en lichte muziek. Heb je tijd en zin, loop
gerust binnen in het Wevehuis, Wevelaan 4 in Utrecht.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
U bent van harte welkom. Voor meer informatie:
e.dix@casema.nl of telefoon 06-49619332

Dansen (nu in het WeveHUIS)
Elke maandag van 16:00 tot 17:00
DANSEN voor jongens en meisjes van
7 tot 10 jaar. Een leuke activiteit in de
buurt voor 2,- per les. De docent, Yves Witteman, danst
nu 7 jaar. Hij heeft verschillende dansstijlen gedaan, waaronder streetdance en breakdance. Dit is dan ook de basis
voor deze lessen. In de lessen zullen kinderen niet al te
moeilijke, maar wel stoere dansen aanleren.
Ook zal er soms wat breakdance in voorkomen met
oa. trucjes, zoals de handstand. Er wordt dan ook veel
individueel aandacht gegeven. Kom een keer langs!
Proefles is gratis en een vriendje, of vriendinnetje meenemen mag ook!
Voor meer info kan je mailen naar:
yveswitteman@me.com, of bellen: 06-81501567.
Wevelaan 4, 3571XS, Tuindorp Oost
(bij basisschool de Regenboog)

c•Agenda
•
•
•
•
•

Zaterdag 5 mei, 11.00 uur:
schapen scheren op Ons Buiten
Zondag 6 mei, 10.30 – 12.30 uur:
Open Dag bij Goed in Vorm Voordorp
Zondag 13 mei vanaf 11.00 uur:
helpen op de buurtmoestuin
Woensdag 16 mei, 10.00 – 11.00 uur:
kleur- en kledingadvies bij Babetter
Zondag 10 juni, 13.00 – 17.00:
Groen moet je doen, diverse locaties
Zondag 10 juni vanaf 11.00 uur:
helpen op de buurtmoestuin.

