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VOOR
Even een klein stukje historie om het geheugen wat op te frissen. We gaan bijna een jaar
terug in de tijd. De gemeente geeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (kort SPvE)
vrij voor inspraak na een participatietraject van 6 jaar klankbordgroep. Als bewoners krijgen

we een maandje de tijd om onze visie op de plannen in te leveren. 
Dat gebeurt inderdaad met ongeveer 50 reacties. Vervolgens neemt de
gemeente en daarna nog het college de tijd tot begin dit jaar om 48
bladzijden aan reacties te maken (gelukkig met redelijk wat herhaling).
Dan mag iedereen weer iets van zich laten horen op een Raads-
InformatieAvond (kort RIA) voordat de plannen naar de gemeenteraad
gaan voor goedkeuring. Net daarvoor lijkt de stemming volledig omge-
slagen te zijn want een aantal van de direct omwonenden laten ineens
luid van zich horen (kijk maar eens op RTV Utrecht of DUIC). 
Ook de politiek lijkt in het zicht van de verkiezingen gevoelig voor 
deze geluiden. De RIA leidt tot een veel te groot tegengeluid dat niet
passend is voor de plannen. Zeker er moet nog aandacht zijn voor een
aantal knelpunten echter zowel de gemeente als de ontwikkelaar zijn
alleen gebaat bij een zo breed mogelijk geaccepteerde oplossing. En er
is echt al heel veel bereikt met het oplossen of verbeteren van een
hoop knelpunten! Het kan (en mag) niet zo zijn dat een paar honderd
bewoners iets gaan tegenhouden waar 15.000 inwoners (inclusief toe-
komstige uitbreidingen van Veemarkt, naast GRC en Careijn) wel plezier
van hebben. Na de RIA was er een commissievergadering van Stad &

Ruimte die het advies voorbereid voor de hele gemeenteraad. Ook hier waren kennelijk veel bedenkingen tegen het
SPvE en ook over het gevolgde participatietraject (hier wordt hard aan gewerkt om dit beeld te verhelderen). Kennelijk
is het oké om 7 jaar publicaties in buurtkranten gemist te hebben (in Voordorp Vooruit 30x) en op het laatste moment
te gaan roepen dat je het er niet mee eens bent…
Kijk voor meer (objectieve) informatie op de site van de gemeente www.utrecht.nl/degaard

Een aantal feiten op een rijtje:
• Er komt een AH L (geen AH XL en het is nu een AH M) deze is dan 33% kleiner dan de AH XL in Overvecht.

• Het nieuwe WC De Gaard is wat betreft grootte gelijk aan WC
Smaragdplein of Lunetten (Overvecht is 4,5x groter).

• Het nieuwe WC De Gaard wordt 88% groter dan het huidige WC 
(en is daarmee kleiner dan op basis van economische ruimte zou
mogen/kunnen). Een behoorlijke vergroting van 4600m2 (bruto-
vloeroppervlak=BVO) naar 8700m2 (BVO) maar geen verdubbeling

• Alle ondernemers in het huidige WC De Gaard willen heel graag aan
de slag en komen ook terug in het nieuwe winkelcentrum!
Zij hebben niet voor niks geconcludeerd dat hun klanten een groter
en mooier winkelcentrum willen; zij kennen hun klanten toch wel?!

• Er is nu al een wachtrij van nieuwe ondernemers die direct aan de
slag zouden willen! Dat is toch uniek in deze tijden… 

• Er is van het begin af aan al gesproken over 3000m2 (winkelvloer-
oppervlakte=WVO) extra. Dit is gaandeweg nog een aantal keren
bekrachtigd ook in de gemeenteraad. Volgens een Strabo-rapport
van eind 2014 is hier ook nog steeds ruimte voor in Noordoost.
Tevens past dit allemaal uitstekend binnen het beleid van de
gemeente.

• Persoonlijk vond ik de cijfers over winkelaanbod per inwoner het meest schokkende! In NO is dat 5x LAGER dan in
heel Utrecht (en Utrecht zit dan weer iets onder het landelijk gemiddelde). En slechts 45% van de bewoners uit NO
winkelt ook in NO. Dus we komen er gewoon heel slecht af tot nu toe in NO. Tijd voor verbetering.

• Niets doen is ook geen keuze voor dit WC dan gaan er mogelijk nog minder mensen winkelen in NO!
• Het verkeer is de afgelopen periode significant afgenomen (volgens recent verkeersonderzoek eind 2014 t.o.v. 2009 &

2011). De hoeveelheid doorgaand verkeer is een probleem dat ook buiten het projectgebied van De Gaard merkbaar
is (meer wel opgelost/verbeterd moet worden)                                                 
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(foto: Allard Willemse)

Ingezonden

Draagvlak creëren voor 
energiebeleid: hoe doe je dat?

Is wethouder Lot van Hooijdonk gek
geworden? 150 bewoners uitnodigen
door loting (daar hadden u en ik bij 
kunnen zitten) om drie zaterdagen druk
in de weer te zijn met het maken  van

een nieuw Utrechtse energiebeleid. Wat kan je daar nu van 
verwachten? Kunnen die bewoners dat wel?

Er is al veel kennis over dit onderwerp. Klimaatdeskundigen roepen
al jaren dat het zo niet verder kan. De grenzen van de draagkracht
van de aarde zijn bereikt. Klimaatverandering is in volle gang. Maar
we kunnen de effecten daarvan nog beperken, als we snel zijn.
Voorstellen om klimaatverandering tegen te gaan door een ander
energiegebruik, liggen op de plank. Helaas gebeurt er veel te 
weinig mee. Het lijkt alsof overheden doof zijn, ook in Nederland.
Als  voorbeeld: in de hele besluitvorming  over de gaswinning in
Groningen heb ik nergens kunnen lezen dat vanuit klimaatbeleid
het beter zou zijn dat gas daar te laten zitten.

En wijzelf? Uiteraard willen we voor onze kinderen de best 
mogelijke toekomst. Maar we dromen ook graag van die verre
vakantie. En we zijn natúúrlijk voor schone energie. Zonnepanelen
zijn oké, maar “wat levert het op?” is de terugkerende vraag. 
En als de overheid een plan heeft voor windmolens, willen we die
niet in onze buurt.
Opgelegde energiemaatregelen van bovenaf wekken weerstand op,
dat blijkt keer op keer. We willen best energie besparen en schone
energie, maar het moet allemaal niet te lastig worden. 

Het lijkt allemaal om draagvlak te gaan voor grote inspanningen.
Offers maken, maar dan ook door iedereen. En als we niet willen
dat het van bovenaf wordt opgelegd, dan is de groep van 150 zo
gek nog niet. Want zij zijn u en ik, en samen maken zij (en dus 
ook wij) energieplannen voor onze stad, voor nu en de toekomst.
Zou het gaan lukken als de groep van 150 gedurfde keuzes
maakt? Wordt de overlast van de windmolen minder erg als ik er
zelf voor heb gekozen? Besluit ik straks wél voor zonnepanelen of
een zonneboiler te kiezen? Kom op: we willen toch niet dat ze later
zeggen: “Rare jongens die Utrechters!”.

Ik hoop dat de bijdrage van 150 bewoners een mooi nieuw
Utrechtse energiebeleid oplevert. En dat álle Utrechters samen aan
de slag  gaan met energie besparen en opwekken door kleine,
maar ook grotere maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan isolatie,
Hr++ glas, zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Want

sparen (op een spaarrekening) levert
vrijwel niets op. En elke duurzame
investering is er één voor onze toe-
komst. Om dat voor iedereen mogelijk
te maken heeft de gemeente nu al heel
aantrekkelijke leningen. Ook voor huur-
ders zijn diverse mogelijkheden
beschikbaar, via de corporaties. 

Samen doen, dan lukt het beter!
Frans van den Berg, energieteamvoordorp@gmail.com
Voor meer info over energie besparen en opwekken
www.voordorpopeigenkracht.nl.

IngezondenDeel je auto, (bak)fiets en/of 
e-bike: doe mee aan Mobiel VTO
Lancering van de communitypagina op Mywheels, 
informatiebijeenkomst op 12 mei

U hebt al regelmatig over de voortgang van dit initiatief
kunnen lezen. De volgende stap zal in de loop van april
plaatsvinden: de community Mobiel Voordorp-Tuindorp-Oost
(VTO) gaat echt live en bewoners van deze buurten kunnen
elkaars auto’s, bakfietsen, e-bikes en andere vervoer-
middelen delen via een "communitypagina" op de site 
van MyWheels. 

Het organiseren
van de (ver)huur 
en de onderlinge
geldstromen 
binnen Mobiel VTO
regelen wij via de service van MyWheels (www.mywheels.nl). 
Dit is een sociale onderneming en een bestaand platform met 
gunstige voorwaarden voor lokale communities. Daarnaast zijn bij
MyWheels alle zaken goed voor je geregeld en dat vinden wij
belangrijk! Dus woon je in Voordorp of Tuindorp(-Oost) en heb je
interesse in het delen van vervoermiddelen, dan ben je welkom 
om mee te doen! 
De lancering van de communitypagina op Mywheels zullen
we binnenkort op de website van VOEK
(www.voordorpopeigenkracht.nl) en op de facebookpagina
van Voordorp Vooruit aankondigen. Hou dit in de gaten.
Op 12 mei houden we een informatiebijeenkomst in het
clubhuis  van Tuinenpark Ons Buiten in Voordorp. Iedereen
is van harte welkom. (begin om 19u30) 
Kijk ook op de website van VOEK (www.voordorpopeigenkracht.nl)
voor meer informatie over de praktische kant van autodelen en hoe
het in zijn werk gaat.
Wil je ook meedoen, ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden of
wil je nog meer informatie? Neem dan contact met ons op via:
mobielvto@gmail.com.

IngezondenDe kroeg in Voordorp

Het blijft vreemd een leeg gebouw midden in Voordorp. Afgelopen
jaar leek er weer iets te gaan gebeuren, maar eind maart is het
gebouw volledig ontruimd. Een van de appartementen boven is nog
wel bewoond, maar ons bereikte het bericht dat het gebouw te
koop zou zijn aangeboden. Het lijkt er dus niet op dat er snel iets
zal gaan gebeuren om iets van horeca in Voordorp terug te gaan
krijgen. Misschien nog iets voor de mensen van het Veemarkt 
terrein want ik las in kranteninterviews (of was het Mens & Wijk?)
dat die wel wat zagen in een buurtkroeg. Wordt vervolgd!



DE SNUFFELHOEK
Jakkes nog aan toe. Wat een takkenweer!
Neen hoor geen hondenweer. Natuurlijk
moest ik er wel even uit. De mensen 
hebben nog steeds geen WC voor honden

uitgevonden. Wel een kattenbak. Die twee poezen waar ik
mee samen woon, zitten dus lekker droog met ieder een eigen
bak.
Terwijl ik samen met baasje, die gewapend was met een 
enorme paraplu, de stortregen in moest. Nee echt geen 
hondenweer. Het is niet leuk om in gekromde houding stil 
te moeten zitten terwijl het water met bakken uit de hemel 
op je rug valt. 
Overvallen worden door een lage drukgebied: een depressie!
Wat volgens René Diekstra, een veel besproken psycholoog,
eigenlijk onderdrukte woede is, dus hetzelfde als agressie. 
Ik heb het zelf gehoord. Hij was op de radio om uit te leggen
hoe het kwam dat Copiloot Andreas Lubitz, terwijl die aan
depressiviteit  leed, er toch voor gekozen had om met al die
mensen aan boord, tegen een bergwand aan te vliegen.

Volgens Diekstra is dat dus samengeperste agressie, die 
vrijkwam toen de gezagvoerder even een plasje moest doen 
of misschien zelfs een grote boodschap. Want dat weten wij
natuurlijk niet. 
Waren er nu maar geen WC’s in het vliegtuig geweest, dan
had de gezagvoerder gewoon moeten wachten tot het vlieg-
tuig zijn bestemming had bereikt. Tot al de passagiers weer
met de beentjes op de grond hadden gestaan en de depressie
van de copiloot op de normale manier gekanaliseerd. Niet
meer dan een storm in een glas water. 
Helaas, er was wel een WC aan boord en de gekte sloeg toe.
Arme mensen. Arme familie en vrienden.
Wat ik me nog wel afvraag: zou er mogelijk een verband
bestaan tussen de hoge druk in mijn buik als ik moet poepen
en de lage druk van de depressie als ik dit buiten op een 
veldje in de regen doe? 
Ik bedoel is mijn grote boodschap dan 
samengeperste agressie?  

Woef!              Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

Lokale Energie Netwerken & Services (LENS) heeft een oplossing gepresenteerd voor rendabele en flexibele zonnestroom
voor VvE’s met “Herman de Zonnestroomverdeler” op 11 maart aan VvE’s in Voordorp. Er is keuze uit verschillende
oplossingen voor gemeenschappelijke en privé zonnestroom van het gezamenlijke dak. Bekijk de folder eens op hun
website en laat je inspireren door het filmpje van 2 minuten waarin uitgelegd wordt hoe het werkt en hoe je kunt 
kiezen. LENS was aanwezig op onze avond voor duurzaamheid in Voordorp en sommige VvE’s hebben al een indicatieve
offerte gekregen. De website bevat inmiddels zoals beloofd praktische invullingen en succesverhalen (bijv. VvE Vondel-
parc). Niet alleen voor VvE’s, maar ook voor corporatiecomplexen (met huurwoningen); die we ook hebben in
Voordorp. Een week voor onze eigen sessie
was LENS ook al in Utrecht voor de hele
stad en hadden daar 45 VvE’s op bezoek. 
Wij gaan hier serieus mee aan de slag!
www.zonnestroomverdeler.nl
Lees de notulen en informatie van Voordorp na bij VOEK. 
http://www.voordorpopeigenkracht.nl/category/vves-van-voordorp/

Deze keer alleen even een foto 
en een verwijzing naar de nieuwste Mens & Wijk 
met een super uitgebreid en erg leuk artikel.
http://www.mensenwijk.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/MW8-lr.pdf

http://www.mensenwijk.nl/

NB ook de visie van de Wijkraad NO op De Gaard en Groene Kop staat op blz 12. GMJD! Op blz 13
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Grote duurzame initiatieven 
in Voordorp



Biltse Grift 

Eigen Huis en Tuin
Eigen Huis en Tuin komt deze week 
opnames maken van hun programma 
op de Biltse Grift. Aan de parkeerplaats
bij de school is een container geplaatst
met daarin een grote werkplaats. Daarin
zijn al opnames gemaakt met de klus-
vrouwen. Woensdag en donderdag (in
week 13) krijgen we een nieuwe tuin en
een nieuwe woonkamer. Onze jongeren
hebben verteld wat zij graag willen en
deze ideeën zijn verwerkt in de plannen
die Lodewijk, Quinty en Thomas met 
hulp van 30 klussers zullen uitvoeren.
Met uiteraard hulp van onze eigen jongens. Wat het allemaal gaat
worden is voor ons ook nog een grote verrassing. Kom gerust tussen-
door even kijken. Op 23 mei is de uitzending!

Open dag Biltse Grift
21 maart deed de Biltse Grift aan de Steve Bikostraat mee met de
week van zorg en welzijn. Iedereen was uitgenodigd voor een rond-
leiding en warme maaltijd. Een aantal Voordorpers had de uitnodiging
aangenomen en zat aan tafel met onze jongeren, begeleiders, familie
en bekenden van de jongeren. Heel leuk om elkaar te leren kennen,
informatie uit te wisselen en samen heerlijk te eten. Volgend jaar
doen we dat gewoon weer en hopen dan nog meer Voordorpers te
mogen ontmoeten.

Ook een
Groentepakket
van De
Moestuin?
De Moestuin is een biologische tuinderij met zorg aan de oostkant
van Utrecht in een bocht van de Kromme Rijn. Op de tuin worden
meer dan 50 soorten groenten geteeld. Naast de tuin is er een 
moestuinwinkel waar de eigen groenten verkocht worden en een 
lunchcafé. Verder zijn er een kruidentuin, bijenstal, druivenkas, 
dierenweide en een speeltuin. Op de moestuin en in het lunchcafé
werken mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische
problematiek. Zij krijgen hier dagbesteding aangeboden of een 
re-integratietraject. Hiermee kunnen ze dan weer doorstromen naar
betaald werk. Wil je meer weten, kijk dan op www.moestuinutrecht.nl
De Moestuin levert al een aantal jaren groentepakketten aan een
afhaalpunt bij de Emmaus in Leidsche Rijn en in de wijk Vondelparc
in Utrecht. De Biltse Grift aan de Steve Bikostraat 336 is een
woon/leervoorziening voor jongeren van Abrona. 
Op de Biltse Grift wonen twee jongeren die op de Moestuin werken in
het lunchcafé. De Biltse Grift wil graag gaan koken met groente van
de Moestuin en gelijk een afhaalpunt worden voor Voordorpers die
een groente of fruitpakket willen (er zouden nog ca. 15 afnemers in
Voordorp nodig zijn om afhaalpunt te kunnen worden).

Hieronder een overzicht van de pakketten:
•  Combipakket middel 6,50 (2 tot 3 soorten groenten, 

2 soorten fruit, 1-2 pers.)
•  Groentepakket middel 6,50 (4 tot 5 soorten groenten 1-2 pers.)
•  Groentepakket groot 9,- (5 soorten groenten 2-3 pers.)
•  Fruitpakket 6,50 (4 soorten fruit 1-2 pers.)
De Moestuin probeert zoveel mogelijk alle groenten op de eigen tuin
te telen. Helaas gaat dit in de winter moeilijk, waardoor ze ook moe-
ten inkopen. Als ze groenten inkopen proberen ze zoveel mogelijk
groenten van dichtbij te halen.
Aanmelden: 
U kunt zich voor een pakket aanmelden door een mailtje te sturen
naar info@moestuinutrecht.nl. Wij zullen u dan een aanmeldformulier
toesturen.

Ingezonden

Dertig cursisten van Anneke Kerkhof exposeren olieverf-
schilderijen in de hal van Griftsteede. De expositie start op
dinsdag 31 maart en is te bekijken t/m zondag 10 mei van
dinsdag t/m zondag tussen 10.00 en 16.30 uur. 

De cursisten hadden de opdracht om dieren te tekenen en te 
fotograferen, o.a. in het Griftpark, en die daarna in vier lessen op
realistische wijze uit te beelden tijdens de cursus. Het resultaat is een
mooie verzameling schilderijen met een grote variatie aan dieren. 

De schilderijen hebben bijna allemaal dezelfde
maat, 50 x 50 cm. Dit geeft rust aan de 
presentatie, ondanks de grote verschillen, 
zowel qua inhoud als qua niveau. (Sommige
cursisten schilderen al 10 jaar of meer, maar
voor anderen is dit hun eerste schilderij.) 

Expositie "Beestenboel in Utrecht"

Ingezonden

De schilderijen zijn opgebouwd in lagen. In de eerste 
laag is met acrylverf gewerkt, de daarop volgende
lagen zijn geschilderd met olieverf.

Anneke Kerkhof geeft al jaren les in
schilderen met olieverf in haar ruime
atelier. Tijdens de cursus gaan 
cursisten aan de slag met allerlei thema’s. 
Steeds weer staat ze versteld van de ongedachte

mogelijkheden van cursisten en de snelheid waarmee ze zich soms
ontwikkelen. Zij leert cursisten eerst goed te kijken en dan met lef
aan het werk te gaan. Al doende geeft Anne Kerkhof tips en aan-
wijzingen en leert de cursisten zo technische vaardigheden. 
Kom de prachtige resultaten bewonderen bij Griftsteede 
(van Swindenstraat 129, 
Utrecht)!



McDrive:
Al weer sinds een behoorlijk aantal maanden 
hebben wij twee “logeer” konijntjes, Julio 
(mannetje) en Fleur (vrouwtje). Deze komen van
een voormalige vrijwilligster van de dierenweide. 
Bij haar veroorzaakten ze door het overlijden van
een van haar dieren veel onrust en onverdraag-
zaamheid onder haar dieren. Bij ons hebben ze 
eerst een tijdje apart gezeten maar ondertussen lopen ze los op de weide en tussen de rest van onze dieren.
Ook wij hebben ondertussen de ervaring dat het zeer lastig is om volwassen konijnen aan elkaar te laten wennen. 
Ze zien er zo knuffelbaar uit maar als ze een ander konijn gewoonweg niet mogen dan kan dit uitlopen op een gevecht
op leven-en-dood.

In deze periode hebben we helaas ons eigen mannetjeskonijn Joye moeten laten inslapen. Door een ontstoken kies is
een infectie naar zijn oog overgeslagen. Dit was niet meer te genezen en hebben wij hem dierwaardig moeten laten 
inslapen. Hij is via de knaagdierenopvang bij ons terecht gekomen en heeft sindsdien zo’n drie jaar bij ons op de weide
mogen wonen. Hij heeft bij ons een fantastisch leven gehad.
Dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn is bewijst ook het bezoek wat we hebben gehad van een roofvogel.
Het kostte ons het nodige detectivewerk om de ware toedracht te achterhalen maar door oplettendheid kwamen een
heel eind. Begin april bleek ’s avonds het krielhaantje plus een van z’n hennetjes niet op stok in het nachthok te zitten.

Bij rondkijken vond ik wat nekveertjes op de weide en na verder zoeken vond ik het hennetje dood langs de sloot van
het dijkje. Een paar dagen later vond ik op een van de tuintjes een grote hoeveelheid veren van ons krielhaantje. Dit
bleek de plek te zijn waar een roofvogel z’n prooi had verorberd. Ook van een buurvrouw kregen we de melding dat ze
iets had gezien in de sloot. Uiteindelijk lijkt het erop dat het toompje krieltjes midden op de weide is verrast door een
roofvogel, dat het haantje is gepakt en de hennetjes in paniek zijn weggevlogen. De kleine hennetjes kunnen redelijk
goed vliegen en dat is een van de hennetjes fataal geworden. Zij is tijdens haar vlucht in de sloot terecht gekomen en
verdronken. Gelukkig hebben we ondertussen een passend haantje en twee hennetjes (Watermaalse baardkrieltjes rood-
porselein) als vervanging kunnen vinden en is het toompje krieltjes weer op sterkte. Dit is de keerzijde of consequentie
van dieren-bescherming. Ook roofvogels moeten nu eenmaal eten.
Over bescherming gesproken. Recentelijk kregen wij ook weer een
herinnering dat het de tijd is om de broeihoop voor de ringslang te
keren. Dit is een jaarlijks proces voor de broeihoop die wij langs de
sloot bij de dierenweide hebben aangelegd: hem keren en opnieuw
opbouwen. Dit is noodzakelijk om deze broeihoop aantrekkelijk 
te maken of houden voor ringslangen. Ons Buiten biedt volop
mogelijkheden voor ringslangen en zo’n broeihoop zou zelfs de
voortplanting van ringslangen kunnen bevorderen.
Nu maar hopen dat we in de volgende editie van Voordorp 
Vooruit niet hoeven te melden dat een van onze dieren het 
slachtoffer is geworden van een “wurgslang”. Want ook ringslangen
gaan nu eenmaal niet naar de McDrive voor een snelle snack! 



IngezondenEcologische verbindingen in Utrecht 
De stad biedt ruimte voor veel planten en dieren, maar bevat
ook allerlei belemmeringen. Waterlopen zijn voor het ene dier
een verbinding, voor het andere dier een hindernis. Gemeente
en waterschappen zetten zich in om de hindernissen te 
overbruggen en zo de natuur in de 
stad meer ruimte te geven.
Over de ecologische verbindingen in
en om de stad Utrecht, organiseert
de werkgroep Utrecht van IVN Vecht
en Plassengebied samen met o.a. 
de gemeente Utrecht een cursus 
van 8 bijeenkomsten (noot van de
redactie: de eerste 2 waren in maart).

Water in de stad 
9 april: Lezingen door Erwin Rebergen 
van de gemeente Utrecht en Harmke van
Dam van Waterschap de Stichtse
Rijnlanden over de verschillende functies
van water in de stad, het beleid omtrent 
water en de verschillende belangen. 
11 april: Wandeling langs de buitensingel en de Minstroom, met
aandacht voor de waterverbindingen en  natuur(on)vriendelijke oevers
en planten. 

Waterleven en waterkwaliteit
16 april: Lezing van Marijke Zoetelief van IVN Vecht en Plassen-
gebied over waterleven en waterkwaliteit. Cursisten kunnen water 
uit hun buurt meenemen om te analyseren.
18 april: Excursie rond Griftsteede, waarbij we de kwaliteit van 
de verschillende wateren op het terrein van Griftsteede zullen onder-

zoeken.

Vissen, amfibieën en reptielen in de stad
23 april: Lezing door Willie van Emmerik en Jos Spier van de
RAVON over vissen, amfibieën en reptielen in de stad, en hoe
deze van de ene naar de andere plek komen. 
25 april: Excursie in Bloeyendaal waar gezocht gaat worden
naar vissen, amfibieën en reptielen.

Praktische informatie:
De lezingen zijn op donderdagen van 20.00-22.00 uur en 
vinden plaats in de Stadsboerderij Griftsteede aan de Van
Swindenstraat 129 te Utrecht. Griftsteede ligt in het Griftpark. 

De bijbehorende excursie is altijd de daaropvolgende zaterdag
van 10.00-12.00 uur. Nadere informatie over de excursies

volgt tijdens de eerste bijeenkomst.
Aanmelden en meer 
informatie via een mail aan 
stadsnatuur@hotmail.com.

IngezondenOp zondagmiddag 
14 juni zindert Utrecht

van de groene 
activiteiten tijdens de

GroenmoetjeDoen! dag

ATV De Pioniers is een sfeervol tuinenpark langs de spoorlijn
in Noordoost Utrecht.  Vanaf 11.00 uur is daar van alles te
beleven. Omdat de Pioniers dit jaar 80 jaar bestaan, heeft de
GroenmoetjeDoen! Dag 2015 een extra feestelijk tintje.

Onder het genot van een hapje en drankje op het plein of in het 
verenigingsgebouw, zullen er optredens plaatsvinden. Tuinleden 
hebben zich verenigd in een koor, De Piotones, en oefenen op dit
moment bijzondere liedjes in: over slakken, raapstelen, zevenblad en
meer tuinvreugde. Het belooft een vrolijk optreden te worden.  
Een jubileumroute door het park zal de bezoeker op theatrale wijze
laten kennismaken met verhalen en beelden uit de geschiedenis van
De Pioniers. Muziek, poppenspel, smakelijke verhalen en exposities. 

Op het plein zijn groene organisaties uit Utrecht 
en omgeving aanwezig met plantjes en informatie. 
In de Beleeftuin, een unieke ontmoetingsplek voor tuinleden en buurt-
genoten, zijn er rondleidingen Je kunt er inspiratie opdoen over 
kruiden, vergeten groenten, plukfruit en veel meer. 
Of neem een kijkje bij de vernieuwde bijenstallen. 
De kinderen kunnen zich uitleven op het Blote-Voetenpad en de
speeltuin.

Iedereen is van harte welkom!

Een overzicht van alle deelnemers aan de GroenmoetjeDoen! dag en
hun activiteiten vind je op www.gmjd.nl.
GroenmoetjeDoen! dag 14 juni 2015, 11.00 – ongeveer 17.00 uur,
Tuinenpark  De Pioniers, Kögllaan 30, 3571 PZ  Utrecht
Ingang aan het fietspad langs de
spoorlijn tussen de A. Romerostraat
en de K. de Jongweg. Kijk voor de
precieze locatie en meest actuele
informatie op www.atvdepioniers.nl.

ATV De Pioniers doen mee!



Ingezonden

IngezondenPlusgids wijst de weg 
naar hulp in Utrecht
Mensen moeten zichzelf kunnen redden. Maar hoe?
De nieuwe Plusgids wijst Utrechters de weg in het
woud van voorzieningen rondom wonen, welzijn,
zorg en inkomen. 
De geactualiseerde gids is gratis af te halen in
buurthuis, woonzorgcentrum, bibliotheek, huisarts,
of online te raadplegen op www.ugids.nl.

De Plusgids Utrecht 2015 
biedt een overzicht voor 
iedereen die woont, werkt 
of zorgt in Utrecht.
De gids geeft antwoorden op
vragen zoals, waar kan ik
terecht als ik niet meer zelf 
kan koken? Waar kan ik een
seniorenwoning vinden? 
Kom ik in aanmerking voor
zorgtoeslag?

“Als u ondersteuning nodig 
heeft, vinden wij het belangrijk dat u het heft in eigen 
handen neemt en houdt”, schrijft wethouder Margriet
Jongerius (WMO) in de gids.” Deze gids helpt u zelf de
ondersteuning te zoeken die u nodig vindt.”

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, Hanneke van Dijk, 
Brigitte Venturi, Andrea Lehr, Paul Klein-Kiskamp, 
Marieke Ettema, Els Vegter, Frans van den Berg, 
Christian Naethuys, Sander Ekstijn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 31 MEI 2015
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van ingezonden stukken.

Agendac
8 april buurtgesprek over “De Gaard” 
in Jeruzalemkerk

12 april meewerkdag buurtmoestuin 
de Voortuin

10 mei meewerkdag buurtmoestuin 
de Voortuin

12 mei informatiebijeenkomst 
buurtmobiliteit

23 mei uitzending Eigen Huis en Tuin 
over de Biltse Grift

14 juni GroenmoetjeDoen! Dag 

Ingezonden

Zondag 8 maart was een heel
mooie zonnige tuinwerkdag. We
hebben een begin gemaakt met
het uitvoeren van alle plannen
die we, in de winter, voor de
moestuin hebben gemaakt. 

De kruidentuin wordt dit jaar voor
een deel opnieuw ingericht. 
Werk aan de winkel dus! 
Zo hebben we de oude aardbeien-
planten verwijderd, net als een
deel van de bieslook en de munt. 
Ze maken plaats voor nieuwe 
kruiden die we dit voorjaar nog
gaan planten, zoals Chinese bies-
look en pimpernel. En niet alleen
worden er nieuwe kruiden geplant.
In de kruidencirkel komen bij de
kruiden naambordjes te staan van
leisteen.

Ook de groentebedden hebben we
onder handen genomen en klaar
gemaakt voor een nieuw zaai- en
pootseizoen. De golvende heester-
rand wordt iets uitgebreid; de
frambozenstruiken verhuizen
ernaar toe en later gaan we er ook
pompoenen planten. 
Het teeltplan zal binnenkort op de
website worden gepubliceerd. 

We hebben er lang op gewacht, maar nu 
is dan toch de nieuwe grote picknicktafel
geplaatst. De tafel en banken zijn van 
kastanjehout en we zijn er erg blij mee.  
Een nieuw tuinseizoen is van start. 

We hebben er zin in! 

10 jaar Concordia
Schilderijen en schilderles - www.elsvegter.nl
Wat mij raakt - http://kunstvanhetleven.blogspot.nl/
Kunst en tentoonstellingen - https://elsvegter.wordpress.com/
Nieuws 'Vers uit de Verf' - http://bit.ly/1qincTv
Foto's kijken - https://www.flickr.com/photos/huidlandschap/
Like mijn bedrijf op FB - https://www.facebook.com/ECHTElsVegter?ref=hl
Les social media -
http://www.elsvegter.nl/index/15860891_Social+Media.html#.VR2YfmccS9I




