
Van de redactie
Veel Veemarkt in deze editie van Voordorp Vooruit. Bijvoorbeeld over een buurtterras met prachtige vissteiger bij de
Voorveldse Hof en over horeca in de Stadsvilla Hortus. Verder een mooie overzichtsfoto met de laatste bouwactiviteiten.
De Veemarkt moet eind dit jaar volgebouwd zijn (700 woningen) en op de dronefoto is goed te zien dat het al aardig
opschiet. Ook natuurlijk in deze buurtkrant de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, waaruit blijkt dat de Vee-
marktstemmers vooral van D66 zijn en de Voordorpers meer van GroenLinks. Een (hernieuwde) poging om er achter te
komen wat Het Nieuwe Inzamelen nu precies oplevert, is weer niet gelukt. De gemeente heeft wel cijfers over het 
nieuwe afvalscheidingssysteem, maar die maken nog niet erg veel duidelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd. En wie nog een
leuk plannetje heeft voor wijk of buurt, moet zich vooral niet inhouden. Geld hoeft geen probleem te zijn. 
Het Initiatievenfonds Noordoost van de gemeente had vorig jaar voor dit deel van de stad 600.000 euro beschikbaar.
Daarvan is maar 400.000 euro gebruikt. Twee ton is blijven liggen! Dat zal ons in 2018 toch zeker niet gebeuren!

Veel leesplezier, Sander Ekstijn en Koert Bouwman
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10 jaar verbonden!
Wist ik veel dat mijn eerste artikel in april 2008 zou betekenen dat ik 10 jaar later
nog steeds actief zou zijn bij de buurtkrant. En hoe!

De aanleiding toen was een terugblik op het eerste flatfeest ‘De lekkerste buren’ van mijn flat
aan de Romerostraat. Vlak daarna startte de klankbordgroep voor winkelcentrum De Gaard en

vulde ik jarenlang een rubriek daarover in de buurtkrant. Ook begonnen de focusgroepen op de Veemarkt en kreeg ik
de smaak te pakken om de buurt te informeren. Toen Voordorp Vooruit in 2013 overstapte van gedrukt naar digitaal,
zat ik ineens in de redactie. Mijn netwerk werd veel groter en ik was overal welkom! Bijzonder. De redactrice van het
eerste uur besloot vervolgens na haar 10 jaar dat het mooi was geweest en droeg het buurtkrantinitiatief aan mij over. 

Ondertussen doe ik de buurtkrant al een aantal jaren met veel plezier en met hulp uit de wijk. Ik voel me heel erg 
verbonden met mijn buurt en hoop dat nog lang te blijven. Ook op andere manieren ben ik als vrijwilliger betrokken
bij de buurt. Al jaren heb ik zitting in de Wijkraad Noordoost voor de clusters verkeer en duurzaamheid. Dat probeer 
ik ook uit te dragen als EnergieAmbassadeur en Testrijder. Mijn laatste en lekkerste bijdrage als vrijwilliger is twee keer
per maand heerlijk koken in buurtcentrum De Leeuw voor de Eettafel 55+. Het zal dan ook niemand verbazen dat er
voor mij nog maar 3 dagen per week overblijven om te werken… 

Stilzitten is erg lastig voor mij en dit bevalt mij best! Met warme groet, Sander Ekstijn

Gemeenteraadsverkiezingen in Voordorp en Veemarkt

GroenLinks blijft D66 nipt voor
GroenLinks heeft in Voordorp en Veemarkt op het 
nippertje de meeste stemmen behaald. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart kreeg
GL in onze buurt 541 stemmen, zeven meer dan D66.
Vorig jaar was D66 in de twee stembureaus in onze

buurt (bij USV Hercules en in OBS Voordorp) met afstand de grootste.
Toen ging het om verkiezingen voor de Tweede Kamer. Die hebben altijd
een veel hogere opkomst dan raadsverkiezingen.

Nu was D66 nog wel de eerste bij USV Hercules, maar in OBS Voordorp
was het verschil met GroenLinks maar liefst 91 stemmen. Wie de twee
stembureaus van Voordorp en Veemarkt bij elkaar optelt, ziet de volgende
uitslag: 1) GroenLinks 541 stemmen, 2) D66 534 stemmen, 3) VVD 301
stemmen en 4) PvdA 187 stemmen.

De uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen – en
Veiligheidsdiensten (Wiv) was in lijn met de uitslag in de rest van de stad.
Het aantal tegenstemmers was met 471 (Hercules) en 647 (Voordorp) veel
hoger dan het aantal voorstemmers: 359 (Hercules) en 419 (Voordorp).

De volledige uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen van woensdag 21 maart
2018 in onze buurt:

USV OBS 
Hercules Voordorp

1 D66 292 242
2 GroenLinks 208 333
3 VVD 165 136
4 PvdA 67 120
5 SP 34 63
6 CDA 46 86
7 Stadsbelang Utrecht 32 22
8 ChristenUnie 24 38
9 Student & Starter 21 16

10 Partij voor de Dieren 24 60
11 Piratenpartij 11 8
12 PVV 14 54
13 DENK 2 19
14 Seniorenpartij Utrecht 9 17
15 Blanco lijst van de Wal 0 1
16 Evenwicht 3 2



Introductie afvalsysteem verloopt in Voordorp soepeltjes
Het Nieuwe Inzamelen, het afvalscheidingssysteem dat de gemeente Utrecht sinds
vorig jaar uitrolt over de stad, heeft in Voordorp weinig klachten opgeleverd. 
De ondergrondse containers voor restafval en de nieuwe ophaaltijden voor gft en
plastic zijn in Voordorp volgens de gemeente probleemloos geïntroduceerd.

In de Veemarkt verliep de introductie van HNI minder goed. Dat kwam doordat een forse
groep bewoners geen pasje voor de ondergrondse containers had gekregen. Ook wisten de
nieuwe Veemarktbewoners zich in eerste instantie geen raad met hun bouwafval en de grote
kartonnen (verhuis)dozen. 

De stad Utrecht maakt veel werk van afvalscheiding omdat 85 procent van het afval dat 
verbrand werd, eigenlijk opnieuw gebruikt kan worden. Dat is niet alleen beter voor het
milieu, maar levert ook een kostenbesparing van enkele miljoenen euro’s per jaar op. 

Samen met de projectleider van de gemeente volgen wij de implementatie en de resultaten van HNI op de voet. 
Er worden metingen gedaan (ook voor het restafval), maar die zijn op dit moment nog niet gereed voor publicatie. 
Maar globaal zet in Voordorp 80 procent van de huishoudens zijn papiercontainer buiten. Bij de containers voor plastic/
blik/pak ligt dat op 90 procent. In Voordorp staan 35 ondergrondse containers voor restafval. Meer cijfers en achtergrond
volgen zodra de gemeente de gegevens voor Voordorp en Veemarkt beter op een rijtje heeft.

Onderzoek
Nog voor deze zomer start de gemeente in onze wijken een klanttevredenheidsonderzoek rond het nieuwe systeem.
Bewoners van Voordorp en Veemarkt krijgen eerst een brief met vragen en daarna een bezoekje aan de deur. 
Daarbij wordt gevraagd naar het gebruiksgemak van het nieuwe systeem: is de loopafstand naar de ondergrondse container
goed? Komen de vuilnisophalers voldoende vaak langs? Is de communicatie met de gemeente ok? In de wijken waar zo'n
onderzoek al gehouden is, kreeg Het Nieuwe Inzamelen vaak een cijfer rond de 7: in Tuindorp bijvoorbeeld een 7,0 en in
Overvecht een 7,3. 

Maar terwijl het ene systeem net is ingevoerd, wordt alweer gedacht aan het volgende. Nog dit 
jaar start een proef met ‘nascheiding’ van afval in een aantal buurten in Noordoost. Het gaat 
dan om de combinatie van restafval met plastic/blik/pak;  papier en glas blijven apart. Nieuwe
installaties lijken snel beter te worden in deze tak van sport. Verder worden alle ondergrondse 
containers uitgerust met sensoren, die aangeven wanneer ze (bijna) vol zijn

Wie regelmatig door Voordorp wandelt, ziet overal sloten en beken.
Waar komt dat water vandaan? Hoe gaat het Voordorp weer uit? 
En waarom is er zo’n groot verschil in niveau tussen de sloot langs
de spoorlijn en een paar meter aan de ander kant in Ons Buiten?
Lopen die tuinen niet gevaar om te overstromen? Hoe werkt het
gemaal met die takel op de kruising van het fietspad en de
Voordorpse dijk? Allemaal vragen waar de gebiedsmanager,
Herman van Rooijen, van het waterschap Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden antwoord op zal geven. Eerst laat hij aan de
hand van enkele waterkaarten van het gebied zien dat veel water-
lopen al eeuwen oud zijn en hoe die zorgen voor de afwatering.
Vervolgens komt het huidige waterbeheer van de omgeving aan de
orde. Daarna gaan we naar buiten en krijgen we een toelichting op
enkele markante waterpunten in de wijk. https://www.hdsr.nl/

Tijdstip excursie 17 mei, 19.30 – 21.15 uur. Start bij club-
huis Ons Buiten. Aanmelden via leorene.lentz@gmail.com
(maximaal 20 deelnemers).

Ingezonden

Hoe loopt het water 
in Voordorp?

De eerste ZON op VvE
Vorige keer beschreven wij het bijzondere project met privé
zonnepanelen op het dak van de flat van vereniging van
eigenaren ‘De Ronde 48’ in Voordorp bij de eindhalte van
buslijn 7. De eerste maanden zijn nu voorbij  en de eerste
opgewekte kiloWatts van de eigen zonnepanelen zijn een-
voudig te volgen op hun telefoon en tablet. Zelfs zo vroeg
in het voorjaar helemaal niet verkeerd met de combinatie
van kou en zon! Zie het commentaar van deelnemer Ben
over zonnepanelen in het filmpje “zoveel platte daken in
Voordorp - er liggen er veel te weinig”! Vergelijk dat inder-
daad maar eens met de drone foto die afgebeeld staat bij de
Veemarkt waar elke vierkante meter dak vol ligt met zonne-
panelen. Hij heeft helemaal gelijk. Welke VvE (in Voordorp)
volgt;  we weten nu hoe het kan en dat het ook mag!? 
Op hun algemene leden vergadering is de inschrijving gestart
voor 2018 om voor nieuwe leden zelf panelen op het dak te
laten installeren. Tevens is daar besloten om 22 panelen voor
algemeen gebruik te gaan leggen; voor stroom van de lift en

verlichting. Goed
duurzaam bezig!
Het leuke filmpje
van dit project is
klaar. Te vinden op
het YouTube-kanaal
van Energie-U en is
mede mogelijk
gemaakt door

Groot dak zoekt zon - Voordorp:
https://youtu.be/_1aidBSORLg



De Veemarkt is eind dit jaar vol gebouwd
We hebben een mooie dronefoto met daarop stand van zaken Veemarkt, 
de duurzame woonwijk in aanbouw met in totaal zo’n 700 woningen. 
De bouwvakkers zijn flink bezig en aan het einde van dit jaar zullen bijna 
alle huizen zijn opgeleverd.

Blok A: Het Kashuis met 14 in
collectief particulier opdracht-
geverschap (CPO) gebouwde
innovatieve en duurzame
(kas)woningen. Schiet lekker 
op en verwacht rond mei 2018
op te leveren.
Blok B: De Deeltuin met 
51 woningen en appartementen
die je zelf mocht samenstellen
en indelen met behulp van 
een configurator. Hierbij was 
de deeleconomie bij de ont-
wikkeling een belangrijk uit-
gangspunt.
Blok C: Hortus (het groene
geheim) met 60 woningen en
appartementen met meer-
voudig opdrachtgeverschap 
(met configurator, samen of
zelf).
Blok E: met 26 vrije kavels.
Daarvan zijn de meeste al bijna klaar met een mooi gevarieerd beeld langs het water en de sportvelden.
Blok M: met KAS&CO-wonen waarbij privacy, vernieuwing en contact belangrijk zijn met 32 meergeneratie woningen
en appartementen. Dit is een apart deel naast de vijf studentenhuizen die er al staan en het huurcomplex met 
34 appartementen voor Mitros, dat nu in aanbouw is (verwacht rond mei 2018 op te leveren).
Superlofts Blok Y is genomineerd voor “Beste gebouw van het jaar 2018” (uitslag op 18 mei).
Op 10 maart bij NLdoet was er een activiteit om Veemarkt een beetje mooier te maken (opruimen zwerfvuil en werken
in het groen). En natuurlijk om elkaar een beetje beter leren kennen. Heel belangrijk met zoveel nieuwe mensen.
Op 24 maart was de feestelijke opening van de brug naar ATV de Pioniers vanaf de kant van de Veemarkt. Deze ingang
bevind zich tussen blok X en Y vanaf de Sartreweg.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/wonen-in-veemarkt/

VEEMARKT
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VEEMARKT

VAN DE WERKGROEP A27 
Na de verkiezingen is er een groter draagvlak voor een
ander verkeersbeleid
De kans op een verbreding van de Ring Utrecht en de bak van Amelisweerd naar 2x7 rijstroken blijft
bestaan. Maar de kansen op andere en betere oplossingen komen steeds meer in beeld. Oplossingen die
veel beter aansluiten bij de enorme klimaatopgave waarvoor het Rijk staat.

De verkiezingsuitslagen van 21 maart laten een duidelijke winst zien voor groene partijen in Utrecht en omliggende
gemeenten. Het draagvlak voor een ander verkeersbeleid neemt daarmee toe. In een inhoudelijk ijzersterke brief aan 
de provincie hebben de U10 gemeenten (Utrecht + omliggende gemeenten) aangedrongen op een regionaal mobiliteits-

beleid dat veel sterker kiest voor fiets, schoon openbaar vervoer en slimme mobiliteit. Laten de nieuwe colleges van B&W en gemeenteraden
hier op aansluiten en een duidelijk signaal geven aan de provincie!
Iedere verkeersdeskundige die wij spreken is het met ons eens: De 1200 miljoen kostende 2x7 verbreding van de Ring getuigt van een totaal
achterhaalde visie. 

Daarop van terugkomen vergt moed. De Raad van State heeft de behandeling van de beroepsprocedure van de Kerngroep Ring Utrecht 
uitgesteld vanwege procedures rond de stikstofwetgeving. Verder uitstel is mogelijk als de stikstofwetgeving moet worden aangepast. 
De kans is heel reëel dat het Europees Hof daarom vraagt. 
(BRON Nieuwsbrief 63 - Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd)
https://www.snelwegen-utrecht.nl/



En opeens ligt er een woestijn 
bij winkelcentrum De Gaard
Op de website van het winkelcentrum De Gaard staat een percentagebalk 
met de voortgang van de verbouwing. De stand was eind maart 12 procent, 
nog 88 procent te gaan dus. 

Nog steeds is alles open en bereikbaar, zij het soms met wat 
hindernissen. De sloop van de drogist en een flink stuk van de
bakker is gereed. Nu moet er een hoop in de grond gedaan 
worden, alvorens de bouwvakkers weer boven de grond 
kunnen werken. De huidige ‘woestijn’ geeft trouwens een 
goed beeld van de omvang van alles wat straks met de 
nieuwe AH-supermarkt  te maken heeft.

Het stofschot aan de 
kant van de kapper 
fleurig beschilderd en
getracht zal worden 
om, indien mogelijk, ook langs die kant weer op de Eykmanlaan te kunnen
komen via een veilige doorgang langs de bouw en het water. In de derde week
van maart zijn de palen geboord en sindsdien kunnen we de contouren van het
nieuwe gebouw echt zien met de fundering.

In het stuk noordelijk van de Kapteynlaan is per 3 april betaald parkeren ingevoerd (tussen 6-11 uur op maandag t/m
vrijdag), net als in de andere stukken van Tuindorp en Tuindorp-oost. Grenzen zijn verder Prof. Jordanlaan (west)/
Winklerlaan (noord)/Lamerislaan (oost). Let daar op bij het doen van  boodschappen! Tevens is er een ‘smiley’-bord 
verschenen op diezelfde Kapteynlaan om attent te maken op de toegestane 30 km/u. 
En er is overleg geweest met de gemeente, handhaving en de politie over controle van het gedrag van sommige ver-
keersdeelnemers. Ook zal de situatie op de Eykmanlaan binnenkort ingrijpend wijzigen, inclusief de circulatie van het
verkeer door het gebied. Eind mei zal de omleiding waarschijnlijk opgeheven worden. 
Er staat in april in de Jeruzalemkerk een inloopavond op het programma over de inrichting van de openbare ruimte
rondom het winkelcentrum. Hiervoor krijgen we binnenkort een uitnodiging, met daarbij een tekening van de huidige
plannen voor die inrichting.

http://winkelcentrumdegaard.nl/
Onderaan de pagina van de verbouwing staat ook een lijst met de nu 21 winkeliers 
die in het nieuwe winkelcentrum komen.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

Aanbod afkoop erfpacht 
in de bus
Voor 1 april zouden alle
3500 erfpachters in
Utrecht hun aanbod in
de bus hebben voor de
afkoop van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. 
Het aantal is na het opschonen van de bestanden verlaagd
naar 2700. Dat zal serieus pijn doen in die huishoudens,
want het gaat nog steeds om flinke bedragen. En dat 
terwijl die bedragen met deze regeling 2017 wel lager zijn
geworden dan met de regeling uit 2003. De erfpachters 
hebben nu tot eind 2018 de tijd om te kiezen. De goed-
koopste optie is om niets te doen, maar dan heeft iemand
anders op een later tijdstip een nog groter probleem. 
Je kunt ook direct alles in één keer betalen of je kunt nu
een gedeelte betalen en dan vastklikken om dat later te
betalen. Om gebruik te maken van de regeling is een 
digitaal acceptatieformulier ontwikkeld waarbij je met je
DigiD de officiële verwerking in gang kunt zetten.
Ook moet iedereen zelf op zoek naar een notaris om de
nieuwe situatie vast te leggen wat ook weer geld kost.
Gelukkig is het wel de bedoeling dat er vanuit de gemeente
een voorbeeldakte komt, waar die notaris gebruik van kan
maken. 

Ingezonden

Uitreiking 3000ste energiebox
Mooie mijlpaal in Ondiep: Anja Dorrestein kreeg de 3000ste 
energiebox. De energiebox wordt sinds 2014 gratis verstrekt aan
Utrechtse huurders. De box bevat een aantal energiebesparende
producten, zoals een zuinige ledlamp, een stekkerblok en isolatie-
materiaal. Bij de energiebox hoort ook een persoonlijk energie-
advies, waarmee huurders nog extra op hun energierekening 
kunnen besparen. Anja Dorrestein: “Energie besparen is net als
afvallen: je weet wel hoe het moet, maar een advies is net dat
duwtje in de rug dat je nodig hebt!” Ook in Voordorp hebben al veel
mensen gebruik gemaakt van dit aanbod met flinke jaarlijkse
besparing als gevolg. 
Ook een energiebox? https://energiebox.org/register

Energieadviseur Maarten van Oene (uit Voordorp), bewoonster Anja
Dorrestein en wethouder Lot van Hooijdonk



Initiatievenfonds houdt in 2017
twee ton over
Er was voor de wijk Noordoost 
in 2017 ruim 600.000 euro
beschikbaar in het
Initiatievenfonds van de
gemeente. Daarvan lijkt 
er maar 400.000 euro 
te zijn besteed. Er hadden
dus meer aanvragen 
gedaan kunnen worden!
Het wijkbureau verdeelt 
de aanvragen over 8 thema’s:
verharde openbare ruimte (1),
groene openbare ruimte (2), verkeer (3),
welzijn (4), sociale cohesie (5), spelen (6), participatie
buurtkranten (7) en veiligheid (8). In de grafiek is de 
verdeling in bedragen te zien. Het gaat in het totaal om
ongeveer 120 toegekende aanvragen in 2017. 
Tip: bedenk iets leuks voor je buurt in 2018 en vraag een
bijdrage aan uit het Initiatievenfonds. De toekenning wordt
gedaan door de medewerkers van het wijkbureau Oost/
Noordoost aan de F.C. Dondersstraat. Heb je moeite om zelf

een aanvraag te doen, dan kan een sociaal
makelaar van Wijk&co je helpen het goed te
regelen.
Deze buurtkrant maakt ook gebruik van dit
fonds, net als bijvoorbeeld de buurttuin De

Voortuin en de dierenweide op Ons Buiten.

Ingezonden
De Voortuin blij met steun
gemeente

Wij van de buurtmoestuin De Voortuin zijn blij met de 
bijdrage van de gemeente vanuit het Initiatievenfonds. 

Ze hebben hard voor onze buurt gewerkt aan:
• een extra bloemenstrook, speciaal voor bijen en vlinders.
• een veiliger paadje naar de sloot, zodat we daar water kunnen

halen.
• een mooie pergola bij de entree, voor bloeiende klimplanten en

bessen voor de vogels.
• uitbreiding van de compostbak.
• een rij appelbomen: Elstars en Jonagold.

Binnenkort worden er nog twee bankjes geplaatst in de binnen-
cirkel om lekker van de tuin te kunnen genieten zodra de zon zich
weer laat zien.
Zin om een keer mee te werken in De Voortuin? Zondag 
8 april gaan we om 11 uur weer gezamenlijk aan de slag.

Wat wordt het: een bistro of een
lunchroom?
Er komt eindelijk weer een
horecagelegenheid in de
buurt: in de Stadsvilla Hortus
in de Veemarkt. Wat het 
precies wordt, weet project-
ontwikkelaar Ooms Bouw en
Ontwikkeling uit Scharwoude
nog niet. ,,De commerciële

ruimte van de Hortus is gekocht door een particuliere 
belegger en die zoekt nog naar een invulling van de 
locatie,’’ meldt Jan Buisman van Ooms.

In het in aanbouw zijnde appartementencomplex Stads-
villa Hortus is op de hoek van de Sartreweg en de Laken-
velderstraat plek voor een bistro, espressobar, lunchroom,
restaurant of iets vergelijkbaars. Aan de zijde van de Sartre-
weg komt ruimte voor een terras. De gemeente heeft in 
verband met eventuele (geluids)overlast voor omwonenden
strenge voorwaarden gesteld: openingstijden van 09.00 
tot 22.00 uur en een eventueel terras moet om uiterlijk
20.00 uur dicht.

Stadsvilla Hortus is onderdeel van het nieuwbouwproject
Hortus waar momenteel hard aan gewerkt wordt. Het gaat
om in totaal 51 woningen en 9 appartementen rondom een
grote binnentuin. De horeca komt op de begane grond van
het appartementencomplex. Sinds jaren geleden het café
aan de Aartsbisschop Romerostraat (vlakbij de buurttuin De
Voortuin) de deuren sloot, is de dichtstbijzijnde horeca in
winkelcentrum De Gaard

Ingezonden

Arthur Prins 
in de
Tuindorpkerk
Het universum van Arthur
Prins is een tentoonstelling
die te zien is in de Tuindorp-
kerk. 
Iedere zondag van 8 april tot

en met  9 september 2018 vooraf, tijdens en na de kerkdienst op
zondagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur. De ‘Bidprints’ van Arthur
Prins doen denken aan bladzijden uit een middeleeuws getijden-
boek. Tekst en beeld, samen op één blad. Het werk van Prins is
met eenzelfde concentratie gemaakt als dat van hun middeleeuwse
voorgangers. Monnikenwerk met engelengeduld. 



Cavia’s:
In december 2016 verdwenen er cavia’s en we hadden
toen geen idee wat daarvan de oorzaak was. De kudde

cavia’s van elf dieren 
was in een paar maanden
tijd gereduceerd tot 
1 exemplaar. Om de 
oorzaak te achterhalen hebben we een wildcamera gekocht en opgehangen. 
Met beelden van deze camera was het vrij snel duidelijk wie onze plaaggeesten waren:
bunzingen. Om te voorkomen dat na de cavia’s ook de kippen en konijnen het slacht-
offer zouden worden, hebben we een like-trap geplaatst. Zelfs zonder lokvoer hebben 
we naast katten, eekhoorns, egels en merels ook drie bunzingen gevangen.

Ringslangen:
Zoals blijkt stoppen de activiteiten van de dierenweide niet direct bij
de afrastering. Op het talud bij het dijkje onderhouden we al jaren
een broedhoop voor ringslangen. Het lijkt er niet op dat daar veel
eieren in worden uitgebroed, maar we doen wel veel waarnemingen
rondom en vlakbij deze broedhoop. Zo troffen we een vervelling aan
in de composthoop bij de geitenstal. Ook troffen we een keer een ringslang aan onder het konijnenhok. Al met al 
aanwijzingen dat de ringslangen het naar hun zin hebben rondom de dierenweide.   

Brunch:
De dierenweide wordt gerund door een redelijk constante groep vrijwilligers. Onze teleurstelling was dan ook groot toen
een van de vrijwilligers ons vorig jaar verliet om haar geluk in Frankrijk te beproeven. Toen zij voor een kort bezoek weer
even in Nederland was, hebben we onderling een brunch op de weide georganiseerd. Dat was enorm gezellig en met
onze dieren er omheen was het een plaatje.

Konijnen:
Buiten vogelgriep zijn er de laatste jaren ook besmettelijke ziektes voor konijnen
voorbijgekomen. Helaas hebben wij hier een konijn aan verloren. Daarnaast is 
ons oudste konijn Amber aan ouderdom overleden en heeft een adoptiekonijn
Pebbel het niet gehaald. Ter aanvulling hebben we in het najaar twee Frans-hang-
oor zusjes gekocht. Zij mogen in de komende weken, als het weer iets beter
wordt, op de weide.
Mocht u ons willen helpen of op een andere manier een bijdrage willen leveren,
laat een berichtje achter bij dit mailadres: secretariaat@onsbuitenutrecht.nl en wij
nemen contact met u op. Kijk voor meer info op www.onsbuitenutrecht.nl

Vriendinnen-
training bij
Sporting’70
Vrijdagmiddag 13 april 
organiseert voetbalclub
Sporting’70 een speciale 
vriendinnentraining. Of je nou al op voetbal zit of niet,  of je
samen wil komen of  liever alleen: alle meiden van 6 tot en
met 12 jaar zijn meer dan welkom!

Hoewel je een echte training krijgt van spelers van de vrouwen-
selectie Sporting’70, gaat het vooral ook om de gezelligheid. De
training begint om 16.30 uur en duurt ongeveer een uur. Na afloop
kan je nog wat blijven eten en drinken. De vriendinnentraining 
verplicht tot niets en is helemaal gratis; je moet je alleen wel even
aanmelden: stuur een e-mail naar vriendinnendag@sporting70.nl
met je naam, je leeftijd en eventueel wie er met je mee komt.

Sporting’70 is een vereniging In Voordorp met een warm hart voor
meiden- en vrouwenvoetbal. Van onze meer dan 1000 spelende
leden is ruim eenderde deel meisje of vrouw. 
Voor meer informatie: www.sporting70.nl.

Ingezonden
Buurtstroom Griftkwartier 
kan het dak op!
Er zijn weer 210 zonnepanelen in Noordoost bijgekomen.
Eind maart zijn ze geplaatst voor Buurtstroom Griftkwartier
door Greenlink - Solar (en daarna door Stedin direct aan-
gesloten op het net). Hiermee zijn weer 40 deelnemers uit
diverse postcodegebieden duurzamer bezig. 
Uit onze postcode in Voordorp 3573 zijn dat 5 deelnemers

met totaal 20 zonnepanelen. Het grootste aantal deel-
nemers komt natuurlijk uit de hoofdpostcode 3572 met 
25 deelnemers en totaal 134 panelen. Buurtstroom is druk
bezig om na te denken over volgende daken; mogelijk ook
weer in of verbonden met onze postcode.
http://www.energie-u.nl/buurtstroom-griftkwartier/



IngezondenOpen Dag 10 jaar DierenDokters Utrecht
Het voelt als gisteren, maar het is alweer 10 jaar geleden dat DierenDokters Utrecht de deuren 
opende in Tuindorp. Dierenarts Suzanne Alting nam de praktijk toen over van gepensioneerd dieren-
arts Copijn. Drie jaar geleden werden de patiënten uit Tuindorp-Oost en Voordorp van collega Berends
ook overgenomen. Inmiddels is de praktijk aan de Rauwenhofflaan 232 (zijstraat van de Eykmanlaan)
flink gegroeid en bestaat het team uit twee dierenartsen, vier paraveterinairen en een radioloog. Ook
is de praktijk een onderwijspraktijk voor zowel dierenartsen als assistenten in opleiding. 

Op zaterdag 10 maart  was er een Open
Dag om dit jubileum te vieren. Het was 
een feestelijke dag met veel bezoekers:
cliënten, patiënten, vrienden, collega’s, 

vertegenwoordigers van de industrie en familie. Bij de informatieve
stands van de praktijk voor kattengedrag en de praktijk voor honden-

gedrag kon je van alles 
vragen over het gedrag van 
je viervoeter. Katfé was er 
om het aanstaande katten-
café in Utrecht te promoten.
Hondenliefhebbers volgden
een workshop “neusspel 

bij de hond”. Radioloog Hans Garretsen gaf een echodemonstratie zodat iedereen mee kon kijken 
hoe de buik van een hond er van binnenuit ziet.
De komende weken hebben we nog een aantal feestactiviteiten: een hondenwandeling en een aantal
leuke lezingen waarvoor je je bij de praktijk kunt opgeven.

IngezondenVoorveldse Hof krijgt buurtterras en vissteiger
In de zuidwesthoek van Veemarkt komt, als het aan de initiatiefnemers van de Voorveldse Hof ligt, een buurtterras 
met vissteiger. Daar kunnen bewoners van het zorgcentrum en buurtgenoten elkaar in een ontspannen sfeer treffen.

In de Voorveldse Hof wonen verdeeld over zeven groepswoningen 56 ouderen met dementie. Zorginstelling AxionContinu streeft ernaar dat de
bewoners zich niet alleen in het gebouw, maar ook in de buurt op hun gemak voelen en daar ook iets kunnen beleven. Personeel en familie-
leden bedachten een ontmoetingsplek voor de deur aan het water in de vorm van een buurtterras annex vissteiger.
De gemeente nam het terras snel op in de net gestarte herinrichting van de strook grond tussen de Blaarkopstraat en de Biltse Rading. 
Ook het beheer zal de gemeente voor zijn rekening nemen op voorwaarde dat 
er voor het plan onder buurtbewoners voldoende draagvlak bestaat. En die 
is er: een digitale handtekeningenactie leverde binnen de kortste keren meer 
dan 50 adhesiebetuigingen op en ruim 10 aanmeldingen van vrijwilligers 
die willen helpen bij de realisatie van het terras. Dat doen ook leden 
van volkstuinvereniging De Pioniers, die mee gaan werken aan de 
inrichting en het onderhoud van bloembakken en moestuintjes.

Buurttrefpunt
Het terras moet echt een buurttrefpunt worden. Voor kinderen komen 
er direct naast het terras een aantal 'natuurlijke' speeltoestellen, studenten 
kunnen er met hun laptop terecht dankzij een goede wifi-verbinding en 
hengelaars kunnen er hun hengel uitwerpen (of er voldoende vis zit, is onbekend). De openheid en voldoende verlichting moeten hangjongeren
en hangouderen afschrikken. Op het terras komt geen horeca, maar wel een picknicktafel en zitgelegenheid. Trappen, een rolstoelbaan, een
stugge vloer en een hekwerk waarborgen de veiligheid van gebruikers van rollators en rolstoelen. Voor de bewoners van de Voorveldse Hof en
hun begeleiders kan het terras een uitstekend begin- en eindpunt vormen voor wandelingen in en rond Veemarkt/Voordorp. Aan de overzijde
van het terras komt een bloemenweide die het zicht op de drukke Kardinaal Alfrinkrotonde echter niet helemaal weg zal kunnen nemen.
Met de realisatie van het plan is een bedrag van circa 100.000 euro gemoeid. Naast een bijdrage van de gemeente hopen de initiatiefnemers
op bijdragen van het Oranjefonds, van ondernemers in de buurt en van bezoekers van de Voorveldse Hof. Als alles meezit, gaat het terras 
in juli van dit jaar open.

Ontwerpschetsen Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Paul Klein Kiskamp, 
David van Tongeren, Jenny Lindhout, Leo Lentz,
Maurice van Lieshout, Suzanne Alting, Els Vegter,
Maarten van Oene, Koert Bouwman en 
Sander Ekstijn.

Sluitingsdatum kopij: 27 MEI 2018
(verschijnen 3 JUNI 2018)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken.

Agendac
8 april: Meewerkdag Voortuin 
(tevens 13 mei + 10 juni)
8 april: Het universum van Arthur
Prins, Tuindorpkerk (t/m 9/11) 
13 april: Vriendinnentraining
Sporting’70
4-22 april: LOKAAL expositie 
“verwarring”
26 april: Inloopavond De Gaard 
inrichting openbare ruimte
3 mei: MobielVTO elektrisch rijden
stand van zaken         
12 mei: ANV Vroege Vogelwandeling
17 mei: excursie over de waterloop in
Voordorp
21 mei: GroenmoetjeDoen! Nature
Based Solutions

Bijna voorbij, heel veel ervaring!
De Voordorpse Testrijder e-Golf heeft zijn 20.000 km en 
60 keer uitlenen er bijna opzitten; half mei gaat hij weg. Er
komt nog een feestelijk afscheid op 3 mei met een bijeenkomst
in het tuinhuis van Het Groene Dak (van 20 tot 22 uur) om de
resultaten te delen met de buurt. Maar eerst een terugblik.

Begin 2017 organiseert MobielVTO een drukbezochte kennisbijeen-
komst over elektrisch rijden in het tuinhuis van Het Groene Dak. 
Hierin worden twee projecten onder de aandacht gebracht die allebei
in Utrecht goed aanslaan: Testrijders en We Drive Solar. Terugkijkend
kunnen we zondermeer zeggen dat elektrisch rijden volwassen is. Echt
iets voor NU en niet iets voor LATER!

Natuurlijk is er nog een hoop te doen en te verbeteren, maar er
komen elke dag nieuwe laadpalen bij en steeds meer automerken 
hebben elektrische modellen in het aanbod. En die zien er ook steeds
leuker uit.
Met zoveel kilometers achter het stuur leer je de grenzen van de auto
steeds beter kennen en gaat het plannen van de ritten en het laden
heel relaxed. Dat moet wel groeien, heb ik gemerkt. Ook inzien welke
invloed temperatuur, belading, wind en je gemiddelde snelheid hebben
op die grenzen. Je kunt echt zo 10 tot 20 procent minder bereik 
hebben en dat is soms geen leuke verrassing.

Belangrijk
Wat is belangrijk 
om te weten bij 
elektrische auto’s?
Nou dit: hoe ver kom
je met een bepaalde
accu en welke om-
standigheden spelen
daarbij een rol? En
dan weet je hoe ver 
je komt, maar hoe
snel is hij dan weer 
vol om verder te 
kunnen?
Mijn belangrijkste les:
de kosten van de
brandstof zijn veel
gunstiger bij elektrisch
en dat kan de hogere

aanschafprijs compenseren. Ik vergelijk mijn benzineauto met 1:16 en
mijn elektrische auto met 1:7 over die 20.000 km. Dan moet je denken
aan 2000 euro voor benzine en 1000 euro voor elektrisch (publiek en
inclusief snel laden – goed voor bijna 3000 kWh) per jaar.
Naast belastingtechnische voordelen voor het 100 procent elektrisch 
rijden heb je de milieuaspecten. Het effect voor het milieu is overigens
vooral tijdens het gebruik positief en niet zo zeer bij de fabricage.
Onderhoud aan de auto heb ik niet gehad, maar verwacht sowieso voor
elektrisch ook substantieel minder dan voor benzine. Dus vergelijk alle
kosten en niet alleen maar de aanschaf!

Hoe denk jij ondertussen over je eigen mobiliteit? Deel je al? En als je
eigen auto straks op is? Alles zal in de toekomst elektrisch geleverd
gaan worden, waarbij een handgeschakelde auto verleden tijd zal zijn.
Of ga jij straks niet meer voor (auto)bezit, maar alleen voor mobiliteit
gebruik? Er wordt druk nagedacht over nieuwe deelconcepten en 
-aanpassingen aan bestaande. De gemeente Utrecht denkt serieus na
over minder blik op straat en komt in veel duurzame lijstjes voor. 
Juist een uitdaging voor de stad om er nog een tandje bij te zetten.
Mooie veranderingen en bijzonder leuk om aan mee te werken. 

Allego - Mister Green snellader bij 
‘De Forten’ langs de A12

LenteSchilder3Daagse 
Nieuwe technieken leren, Materialen ontdekken, 
texturen maken of werken aan je eigen projecten.
Tijdens deze drie dagen kom je helemaal in de 
schildersflow. De cursus is voor beginners en 
gevorderden. We inspireren elkaar en sluiten de dag 
af met een korte werkbespreking. Datum: di 24, 
wo 25 en do 26 april, Concordiastraat 68 Utrecht,
schildertijd: 10.00-16.00 uur, kosten 199 euro. 

De ZomerSchilder3Daagse is vergelijkbaar en is op
27, 28 en 29 juni.
Informatie www.elsvegter.nl

Ingezonden


