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Tijdens een publieksbijeenkomst op zaterdag-
middag 21 juni in Utrecht, georganiseerd door de
bewonersvereniging Het Groene Dak ter gelegen-
heid van het 15 jarig bestaan van hun woon-
project, heeft verkeerswethouder Timon de Weger
verklaard dat de gemeente bereid is om de be-
woners te ondersteunen in het bereiken van een
leefwaardiger woonomgeving.

De wethouder erkende de noodzaak om een eigen meet-
systeem aan te leggen, waarmee zowel geluid als lucht-
vervuiling gemeten worden. Hij was echter niet bereid
om toe te zeggen om dit in Voordorp te laten doen.
De wethouder zei: “Niet gegarandeerd in Voordorp maar
(we zullen) wel een eigen meetsysteempje maken.”
Hij voerde als bezwaar aan dat het veel geld kost.

Na afloop van de bijeenkomst werd de wethouder langs
de snelweg geleid, waar hij  een gedicht aanhoorde van
Riccardo Alberelli en symbolisch de Gouden Eikel in ont-
vangst nam. Dat is een ‘prijs’ die de gemeente jaren
geleden al ontving vanwege de vertraging in de bouw
van een geluidsmuur langs de snelweg.

Na het in ontvangst nemen van
de Gouden Eikel als straf voor
de trage reacties van B&W op
de klachten van de bewoners,
beloofde de wethouder beter-
schap, door in het najaar een
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FEESTELIJKE OPENING
BUURTRUIMTE WEVELAAN
Op zondag 22 juni werd de buurtruimte Wevelaan 
bij stralend weer feestelijk geopend met een goed
bezochte, geanimerde informatiemarkt

Een prachtige activitei-
tenruimte aan de Weve-
laan; voor, door en in de
buurt. Jaren lang hebben
de buurtcomités Voor-
dorpVooruit, Tuindorp-
oost en Tuindorp "ge-
vochten" voor een
buurtruimte voor de
bewoners.  Maar die is 
er nu: een plek waar
bewoners, jong en oud, terecht kunnen voor diverse creatieve
cursussen, yoga, bridge, enz… Op deze dag werd de buurtruimte
ook voorzien van een naam. Medewerkers van Cumulus, maar
vooral ook de WevelaanActiviteitenCommisie (WAC), verantwoor-
delijk voor de praktische uitvoering van het geheel, hielden een
korte openingsinleiding en bedankten verschillende hulpverleners.
De officiële opening werd verricht door wethouder Cees van Eyk
die, samen met het WAC, de naam "WEVEHUIS" onthulde door
aan "het bekende touwtje te trekken".
Helaas, en dat was eigenlijk wel pijnlijk, werden noch door het
WAC, noch door de wethouder alle vrijwilligers van de betrokken
buurtcomités genoemd in hun dankwoord. Immers, dankzij de
grote inzet van juist déze mensen werd de financiering van dit
project gerealiseerd! Daarom alsnog: heel veel dank aan allen die
afgelopen zondag niet zijn genoemd!
Verder wensen wij alle deelnemers aan dit project veel succes!  

En Voordorpers........ 
deze ruimte is er ook voor jullie !!!!

Namens buurtcomité VoordorpVooruit,
Petra van Straaten, Renée van Andel



Het is voor gierzwaluwen tot nu toe een mooi jaar. Een fantastische mei-
maand, zoals iedereen gemerkt heeft, met veel zon en warmte. In de week
voor 30 april werden de eerste gierzwaluwen gezien in Utrecht. In onze wijk
moesten we wachten tot de eerste dagen van mei, maar toen was het ook
bingo, zoals ik verderop uitleg...

Het kastsucces in 2008
Van de 74 uitgegeven kasten hangen er nu 52, wat zes meer is dan vorig
jaar. Enkele bewoners hebben namelijk hun gekochte kasten dit voorjaar
alsnog opgehangen. Voor degenen die hun kast nog ergens in de schuur
hebben liggen: het is nooit te laat om hem op te hangen! Mocht er bij nader
inzien toch geen geschikte plek aan de gevel zijn, neem dan contact met
mij op om samen te kijken of we hem bij de buren of elders in de wijk kun-
nen ophangen. Het zou jammer zijn als de kasten ongebruikt blijven liggen.

Ook dit seizoen hebben de spreeuwen weer gebruik gemaakt van de nest-
kasten. Meer dan vorig jaar, wat te verwachten was, ze raken er mee be-
kend. In onderstaande tabel kan je zien op welke adressen de spreeuwen
en huismussen de kasten gebruiken. Van koolmezen en wellicht pimpel-
mezen is gezien dat ze interesse hebben in de kasten; soms zijn ze er ook
binnen geweest, maar van broeden is nog niets gemerkt bij mijn weten.
Mochten mensen nog aanvullingen hebben op onderstaande tabel, dan 
hoor ik dat graag! Ik loop wel vaak door de wijk, maar zie ongetwijfeld
activiteiten over het hoofd.

Adres Gebroed door Bezocht door
Augusto Sandinostraat 54 Kool- of pimpelmees
Augusto Sandinostraat 61 Spreeuw in 1 kast
Augusto Sandinostraat 88 Spreeuw in 1 kast
Augusto Sandinostraat 152 Overnachting 

door koolmees
H. Bourguibastraat 103 Huismus in 1 kast
D.B. Goerionstraat 1 Huismus in 1 kast
D.B. Goerionstraat 3 Huismus in 2 kasten
D.B. Goerionstraat 5 Huismus in 1 kast
Simon Bolivarstraat 31 Spreeuw in 1 kast
Simon Bolivarstraat 47 Spreeuw in 1 kast
Simon Bolivarstraat 87-95 Spreeuw in 1 kast Gierzwaluw in 

kast linksonder
Steve Bikostraat 410 Spreeuw in 1 kast

IngezondenGIERZWALUWEN (vervolg) Extra succesje
En inderdaad, de tabellezers zagen het al: een van de vier
kasten aan de oostmuur van de Simon Bolivarstraat 87-95
(hoek van Het Groene Dak) wordt gebruikt door een gier-
zwaluw. Achteraf gereconstrueerd heb ik op 2 mei een
gierzwaluw uit mijn ooghoeken uit de kast linksonder zien
vliegen. Ik wilde me niet rijk rekenen, dus bedacht dat het
de broedende spreeuw was van de rechterbovenkast.
Echter op 11 mei ’s avonds vlogen twee gierzwaluwen
rondjes langs het huis en gierden pal langs de kasten,
nauwlettend in de gaten gehouden door een spreeuwen-
ouder die in de ‘deuropening’ van de rechterbovenkast zat.
Plotseling dook een van de zwaluwen recht op de 
linkeronderkast af en vloog naar binnen. Van schrik (?)
tuimelde de spreeuw uit zijn kast, maar vloog snel weer
terug. Vervolgens hebben de broedende spreeuwen
gedurende anderhalve week ’s avonds twee aanvliegende
gierzwaluwen dusdanig in de weg gezeten dat het de
zwaluwen niet lukte om ‘hun’ kast binnen te vliegen.
Sinds de spreeuwenjongen zijn uitgevlogen is de kust veilig
en vliegt er elke keer als ik ’s avonds sta te posten tussen
half 10 en kwart over 10 een gierzwaluw naar binnen.
Wordt er gebroed of niet, is de prangende vraag. Ik houd
het in de gaten. Het zou natuurlijk een fantastisch succes
zijn.

Geluid
Er wordt momenteel met geluid gelokt op drie verschil-
lende plekken in Voordorp, namelijk David Ben Goerion-
straat, Kartinistraat en Simon Bolivarstraat. De bedoeling 
is om hiermee eerstejaars gierzwaluwen die nog niet aan
broeden toe zijn op de kasten te wijzen. Als ze die ontdekt
hebben is het mogelijk dat ze volgend jaar naar die kasten
terugkeren. Vermoedelijk hebben de gierzwaluw(en) die nu
in de kast aan de Simon Bolivarstraat 87-95 zitten, deze
kasten vorig jaar ontdekt door de geluidsactiviteiten van
Mark van Ree verderop in de straat.

Volgende keer meer over de spannende ontwikkelingen!

Tieneke de Groot,
Simon Bolivarstraat 89, info@bureaufacet.nl

Graffity in
Voordorp
Half april werd Voordorp in
één nacht tijd op meerdere
plaatsen “verrast” door een
graffityspuiter. Overal waren
grote afbeeldingen op huizen
en schuren gespoten. 
De politie heeft ons gead-
viseerd om bij graffity altijd aangifte te doen. Het
liefst met foto, de plaats en de afmetingen van de
afbeelding. Mocht een graffityspuiter op heterdaad
betrapt worden dan kunnen eerdere aangiftes ook
op deze persoon verhaald worden.

bijeenkomst te organiseren waarbij zowel hoofdverant-
woordelijke instantie Rijkswaterstaat (die over de A27
gaat) als alle Utrechtse wijken die last hebben van de
snelweg worden uitgenodigd (waaronder Lunetten en
Rijnsweerd).

Voorzitter José van Gurp van bewonersvereniging Het
Groene Dak zei bij het slot van de bijeenkomst dat het
fijn was dat er vanuit de gemeente Utrecht belangstelling
was getoond voor de problemen met de snelweg, maar
dat het leuk was geweest als er bij wijze van cadeautje
voor het 15-jarig bestaan van het woonproject een 
concreet aanbod voor verbetering van de leefomstandig-
heden van de bewoners was gedaan.

Karel Koster 

Vervolg van vorige pagina



DE SNUFFEL-
HOEK
Nog even en de vakantietijd breekt
weer aan. In veel Voordorpse huis-

gezinnen staan de koffers al gepakt. En wat doen ze
met hun poes, hond of ander huisdier? Nemen ze die
mee op vakantie of laten ze die thuis? Ik ben wel eens
een keer met baasje mee op vakantie naar Frankrijk
geweest. Dat kon omdat we met een auto reisden en in
een privé huis logeerden. Behalve een extra inenting
hoefde baasje voor mij geen extra maatregelen te 
treffen. Dit jaar gaat baasje met haar kinderen vliegen
naar Rome. Het hele huis ligt vol met naslagwerken. 
Ik mag niet mee: ‘Veel te stressvol voor jou Jip, om als
bagage vervoerd te worden in een vliegtuig en wat heb
jij nu aan het Pantheon of onderaardse Catacomben?’
Nou die catacomben lijken mij wel interessant. Volgens
mij kan je daar lekker graven en ik zou ook wel eens in
de dierverblijven van het Colosseum willen ruiken.
Helaas, baasje is niet te vermurwen. Cherie onze poes
blijft gewoon thuis. Baasje vindt dat ze het beste af is
in haar eigen omgeving. Een lieve buurvrouw komt
haar iedere dag eten en schoon water geven. Ze laat
haar ook even naar buiten en komt ’s avonds heel
gezellig een poosje bij haar in de kamer televisie
kijken. Ik moet ergens anders heen, want ik kan niet
lang alleen blijven. Soms logeerde ik wel eens bij een
broer van baasje, maar die gaat op dezelfde tijd op
vakantie en ik heb er wel eens tegen de gordijnen aan
geplast. Sorry hoor! Ik wilde alleen even mijn geur
uitzetten, maar nu vinden ze het niet meer zo leuk als
ik kom logeren. Baasje is er ook niet blij mee, want ze
wil toch graag op vakantie. 
Dit jaar ga ik dus voor het eerst naar een hondenhotel.
Het lijkt mij wel spannend. Ga ik toch een beetje op
vakantie. Het hotel ligt ergens buiten op het platte-
land, ver weg van de bewoonde wereld, waar mensen
geen last hebben van hondengeblaf. Baasje tobt er 
wel over hoe ze mij daar moet krijgen. Ze heeft geen
auto en moet ook nog voer mee nemen, omdat ik een
speciaal dieet krijg. Gelukkig is de staking van de bus-
chauffeurs voorbij, ze kan namelijk wel in de buurt
komen met het openbaar vervoer. In het hotel krijg ik
een eigen kamer met mand, waar ik apart gevoerd
word en kan slapen. Overdag mag ik kuilen graven en
ravotten met andere honden in een buitenren. Het
hotel beschikt over veel buitenverblijven, zodat ik niet
met iedere hond in een buitenren hoef te spelen.  
Ik ben er al helemaal klaar voor: ontvlooid, ontwormd,
in de tekenshampoo gezet en ingeënt met onder
andere een extra prik tegen kennelhoest. Die tikte 
hard aan, ik liep zeker een week lang flink te hoesten.
Baasje maakte zich al ongerust, was bang dat ik de
ziekte door de inenting juist had gekregen. Gelukkig
ben ik nu weer fit en ik ga zo maar eens mijn spullen
bij elkaar zoeken. Wat ik zeker niet mag vergeten op
mijn vakantie is mijn oude trui met vertrouwde nest-
geur. Weet ik zeker dat ik weer terug kom.
Tot slot wil ik alle Voordorpers een 
heel fijne vakantie toewensen!

Woef!             Jip.

Met klezmermuziek en 25 open tuinen verwelkomde Ons Buiten
de buurtbewoners van
Voordorp op de open
tuinendag van 1 juni.
Deze vond plaats in het
kader van de “Groen moet
je doen”- dag in Utrecht
Noordoost.

Veel andere tuinen of groeninitiatieven waren te bezoeken, zoals 
De Pioniers, De Driehoek, de Bikkershof, de tuin van Nieuw Blijenburg 
en de verborgen kruidentuin in het Kouwerplantsoen.
Veel bewoners van Voordorp maken regelmatig een wandeling door 
Ons Buiten. Maar door een bezoek aan de tuinen zelf verandert het 
perspectief. Pas dan zie je wat een bijzondere planten, mooie rozen en
prachtige bomen er op het complex zijn. En iedere tuin heeft een eigen
karakter. Veel Voordorpers waardeerden dan ook de uitnodiging om de
tuinen te bezichtigen. Sommigen werden zo enthousiast dat ze zelf met
een tuin aan de slag willen gaan. Aan het werk gaan kon direct door
deelname aan de workshop
bloemschikken. Veel bezoekers
maakten de meest prachtige
bloemstukken onder leiding
van enthousiaste tuiniers van
Ons Buiten. Voldaan kon men
met een bloemstuk of boeket
naar huis.
Bij het kinderprogramma was
de vogelspeurtocht een succes en door veel kleintjes zijn grappige
wollen schaapjes gemaakt. Klapper die middag was het scheren van 
de schaapjes Wollie en Eva door een ervaren schapenscheerder.
De organisatoren vinden dat de dag zeker moet worden herhaald. De
tuiniers van Ons Buiten waarderen het contact met de buurt enorm.
Daarom verwelkomt het bestuur van Ons Buiten bewoners van Voordorp
graag om vrijwilligerswerk te komen doen. De Groencommissie kan wel
extra handen gebruiken voor het algemeen onderhoud van het complex
en ook bij de dierenweide is hulp welkom. Ook is het mogelijk om een
kweekveldje te huren om groenten te verbouwen.
Als u voor vrijwilligerswerk of voor het huren van een tuin belangstelling
heeft, meldt u zich dan aan bij het secretariaat van Ons Buiten per email
(moniquemouw@yahoo.com) of doe een briefje in de brievenbus bij de
ingang van Ons Buiten aan de Pal Maleterstraat.

Jonnie Zaat

OPEN TUINENDAG ONS BUITEN
EEN SUCCES

Ingezonden



els Vegter is zelfstandig kunstenaar in
Voordorp. Sinds wanneer?

Sinds 2002 ben ik beeldend kunstenaar. Voor die tijd
schilderde ik voor het plezier. Zo rond mijn veertigste
levensjaar ben ik geswitcht van journalistiek naar de
kunst. Ik schrijf tegenwoordig wekelijks een blog bij de
Volkskrant over kunst en huid, dus het schrijven is toch
weer terug gekomen. Ik werk nu in mijn derde atelier
aan de Concordiastraat (bij de Watertoren in Ondiep).
Mijn vorige atelier zat aan de Winklerlaan, lekker dichtbij.
Ik ben overigens begonnen in ons tuinhuisje bij Ons
Buiten. Maar op een gegeven moment werd dat te klein.
Voor Voordorp doe ik regelmatig mee met de kunstroute
in het voorjaar. 

Kunst en huid? Wat heb jij met huid?
Huid is het thema in mijn werk. En inspiratiebron. Dat is
in de loop der jaren zo gegroeid. Ik gebruik veel dieren-
huid en organisch materiaal. De huid in verval, de aange-
taste huid fascineert me. Zelf heb ik jarenlang last gehad
van acne en ik heb nog steeds geen perzikhuid. Dit jaar
ben ik begonnen met een nieuwe serie
Huidlandschappen waarbij ik de verschillende huidlagen
onderzoek en weergeef in een eigen beeld. Ik ben
begonnen met afbeeldingen uit biologieboeken van
huiddwarsdoorsneden. Gaandeweg ben ik steeds
abstracter en landschappelijker gaan werken.

Wat vind je het leukste aan jouw werk?
Het scheppen van een nieuw werk en het creatieve 
proces geven me veel voldoening. Werken op een eigen
plek, in mijn atelier is ook prettig. Verder vind ik het
heerlijk mijn eigen tijd in te delen. Ik bepaal zelf wat
atelierdagen zijn en wat kantoordagen thuis zijn. Want 
als je veel exposeert zoals ik, ben je veel tijd kwijt met
p.r., adresbeheer, netwerken, openingen bezoeken, 
website onderhouden, foto’s van werk maken, blog 
schrijven, nieuwsbrief rondzenden en contacten met
galerieën en opdrachtgevers. Die afwisseling maakt het
tot een boeiend bestaan.

Is je buurt of woonomgeving ook 
inspiratiebron?
Enigszins. Ik werk veel met vondsten en materialen. 
Die vind ik ondermeer op
straat. Als ik van Voordorp 
naar mijn atelier fiets, kom ik
wel eens een verroeste fiets-
ketting tegen of gesprongen
bushokjesglas, dat raap ik dan
op. Ik kijk dus goed om me
heen.Ik houd van texturen en
reliëf in de verf. Ik speel met
de huid van het doek. Het 
linnen bewerk ik soms heel
fragiel met fijne lijnen en 
daarnaast gebruik ik stoere
materialen zoals gereedschap, gasslangen, ruitenwissers en
computeronderdelen. De Vondsten van Vegter, zeg maar.

Hoe lang woon je al in Voordorp en wat vind je 
van de wijk?
Ik woon hier met mijn gezin sinds 1993. We wonen in Het
Groene Dak. Onlangs vierden we heel feestelijk ons 15-
jarig bestaan. Ik had nooit gedacht dat ik hier zo lang zou
wonen. Een boerderij was onze droom. Een nieuw-
bouwwijk vind ik eigenlijk erg ongezellig. Maar Het
Groene Dak maakt veel goed. Een dorpje binnen de wijk
en heerlijk groen. Gelukkig ervaren wij geen overlast van
de A27. We genieten ook heel erg van ons tuinhuisje bij
Ons Buiten. De kinderen willen hier niet meer weg en wij
zijn inmiddels ook van deze plek gaan houden.

Werk van els Vegter zien?
Seats2Meet, Planetenbaan 100, Maarssen, 
permanente tentoonstelling
Open Stal, Oldeberkoop, 5 juli-3 augustus
Koornmarktspoort, Kampen, 6-27 september
Het Hoogeland, Museumlaan 2, Utrecht, 
3 september-begin 2009
WindowArt, Oude Gracht 244, Utrecht, 1-31 oktober

Open dagen Concordia Ateliers,
www.ccib.nl
www.elsvegter.nl
http://elsvegter.volkskrantblog.nl

VOORDORP IN BEDRIJF



een nieuwe republiek, het huidige
Bolivia, dat naar hem genoemd werd. 

Bolívar was president van Groot-
Colombia, of liever gezegd, dictator.
Maar al kort na de bevrijding
ontstond in de republiek veel onrust.
Het grote gebied viel uiteen en
Bolívar trad als president terug in

Simón Bolívar
(1783 – 1830) 
was een Zuid-
Amerikaanse 
vrijheidsstrijder.
Hij was generaal
in een reeks van

onafhankelijkheidsoorlogen,
die bekend staat als Bolivars
Oorlog. De strijd tegen de
Spaanse overheerser duurde
van 1811 tot 1825. 
En resulteerde in de landen
Panama, Colombia, Ecuador,
Peru, Venezuela en Bolivia. 

Simón José Antonio de la Santísima
Trinidad Bolívar y Palacios werd ge-
boren in Caracas, in het toenmalige
Nieuw-Granada. Hij groeide op in
een aristocratische familie. 
Op 9-jarige leeftijd verloor hij beide
ouders. Dankzij het nagelaten fortuin
bleef hij privé-onderwijs volgen. Voor
een vervolgstudie tenslotte reisde hij
in 1799 naar Spanje.

In Europa sloot Bolívar zich aan bij
het gevolg van Napoleon en trad toe
tot de vrijmetselarij. Na acht jaar
keerde Bolívar terug naar Venezuela
om daar deel uit te maken van de
verzetsbeweging. Bolívar bevocht de
Spanjaarden eerst onder het bevel van
Francisco de Miranda in 1810. 
Maar zij leden een nederlaag en
Bolivar moest het land uit vluchten.
Later ondernam hijzelf een nieuwe
poging.

Zijn invasie in 1813 in Venezuela was
succesvol. Caracas werd veroverd en
de republiek Venezuela werd uitge-
roepen. Vervolgens trok Bolívar naar
Colombia, waar hij in 1814 Bogota
veroverde. 
Daarna leed Bolívar een aantal mili-
taire nederlagen, maar met Haïtiaanse
hulp wist hij vanaf 1816 weer gebieden
te veroveren. 
In 1819 was heel Colombia in de 
handen van Bolivar en hij riep de
Republiek van Groot-Colombia uit.
Groot-Colombia was een federatie,
die grote delen van het huidige
Venezuela, Colombia, Panama en
Ecuador omvatte. In 1824 leidde
Bolivar de revolutionairen om Peru 
te bevrijden. Binnen Peru vormde hij

1828. Hij stierf twee jaar later aan
tuberculose in het Colombiaanse
Santa Marta.

De schrijver Gabriel Garcia Marquez
geeft in het boek De Generaal in zijn
Labyrint een portret van Bolívar. In
dit boek overdenkt De Generaal, in
zijn laatste levensjaar, zijn leven.

SIMON BOLIVARSTRAAT
. .

..

NIEUWS VAN DE WERK-
GROEP VEEMARKT
Na een lange stilte is er dan nu 
eindelijk weer wat te melden inzake 
de Veemarkt en het ontwikkelen van
een nieuwe wijk op het terrein.
Woensdag 11 juni jl. was er al iets te lezen 
in Ons Utrecht. Vanaf 1 januari 2011 wil het College van B&W stoppen met
de expolitatie van de Veemarkt. Daarna kan gestart worden met de ont-
wikkeling van woningbouw. Het College van B&W heeft aangegeven dat
door een combinatie van factoren, maar vooral door overschrijding van 
het budget bij de bouw van een nieuw Veemarkt complex, zij de wens uit-
spreekt om geen alternatieve locatie voor de Veemarkt aan te wijzen, zoals
eerder de bedoeling was. Wel zal gekeken worden hoe een gedeelte van 
de activiteiten (met name de verschillende kleinere, niet-commerciële
evenementen) op een andere locatie een plek kunnen krijgen. 
Nu B&W besloten heeft de Veemarkt te stoppen, ziet het er naar uit dat 
de nieuwbouw van huizen op het Veemarktterrein gewoon door kan gaan.
Maar de Gemeenteraad moet zich daar nog over uitspreken. Dat zal in
ieder geval ter sprake komen in de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling
van 8 juli. Dit is ten tijde van het drukken van deze krant zodat wij geen
verslag hierover kunnen doen. Maar u kunt de ontwikkelingen volgen 
op www.utrecht.nl. Afhankelijk van het Raadsbesluit zal de verdere ont-
wikkeling van het terrein worden besproken. 
In de volgende krant houden wij u zeker weer op de hoogte.



Onder deze titel bevatte het maartnummer 2006 van deze krant
een kort artikel over 23 groene projectvoorstellen van de ‘Initiatief-
groep Voordorp- De Bilt’. Deze voorstellen hadden als doel het ver-
sterken van de kwaliteit van de natuur (planten en dieren) binnen
de wijk Voordorp en het aangrenzende buitengebied tussen Voor-
dorp, Groenekan en De Bilt. Daarnaast wilden we de toegankelijk-
heid en daarmee de aantrekkelijkheid als wandel- en recreatiege-
bied vergroten voor de bewoners van Voordorp en de beide andere
kernen.

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder; in die periode is er veel
gebeurd. Zo was er veel overleg met diverse betrokken instanties
(o.a. gemeenten, NS, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap).
Gelukkig zijn ook al diverse projecten uitgevoerd. Denk maar aan
het project gierzwaluwnestkasten. De gemeente Utrecht heeft er
voor gezorgd dat we de nestkasten in 2007 voor een aantrekkelijk
bedrag konden aanbieden (zie de speciale gierzwaluwpagina op
www.voordorpvooruit.nl). In april van dit jaar is in de Parkstrook na
overleg met de bewoners een aantal natuurvriendelijke oevers aan-
gelegd, terwijl ook struiken zijn gepoot. Daarnaast wordt door de
gemeente bij het beheer van het talud van de A27 en de overige
struikbegroeiing goed rekening gehouden met de natuur. De man-
nen van de wijkpost Noordoost werken enthousiast mee om de
Parkstrook een zo prettig mogelijke omgeving voor mens en natuur
te laten zijn.
Een belangrijk doel van de initiatiefnemers was om de wijk en het
buitengebied voor mens en natuur beter met elkaar te verbinden.
Het viaduct Voordorpse Dijk/A27 moest daarom een duidelijker
voetgangersgedeelte en een faunapassage krijgen. De gemeente is
van plan deze werkzaamheden nog deze zomer uit te voeren.
Als u wel eens richting Hoogekampse Plas gaat zal het u niet zijn
ontgaan dat er veel erfbeplanting bij de boerderijen is bijgekomen.
Ook zijn er vele natuurvriendelijke oevers, poelen en enkele bosjes
in de polder aangelegd. Die bosjes zullen binnen enkele jaren de
fly-over enigszins aan het zicht onttrekken. De nieuwe elementen
blijken veel aantrekkingskracht uit te oefenen op o.a. weidevogels
en kenmerkende oeverplanten. Aan de zuidkant van de Hooge-
kampse Plas is een moerasoever gemaakt nadat eerst de wal is
afgegraven. Er wordt ons sindsdien vanaf de Voordorpse Dijk een
prachtig gezicht over de plas geboden.

IngezondenNATUUR IN DE BUURT = Groene projecten in en rond Voordorp =
Veel projecten zijn nog in voorbereiding, maar een aantal daar-

van verkeert al in vergevorderd stadium. Dat laatste geldt bijvoor-
beeld voor de aanleg van enkele vogeleilanden in de Hoogekampse
Plas, eigendom van het Utrechts Landschap. Wij hopen de plas zo
nog geschikter te maken voor overwinterende watervogels. De
eilandjes zullen naar verwachting ook als broedplaats gaan dienen
voor diverse vogelsoorten. Daarmee wordt wandelen en fietsen
over het Hoogekampse Pad nòg leuker: aan de ene kant de gras-
landen met weidevogels als grutto, kievit en tureluur en mooi
begroeide slootkanten, aan de andere kant de plas met diverse
soorten eenden en andere watervogels. Om die vogels beter te
kunnen bekijken is t.z.t. ook een vogel kijkscherm voorzien.

Onder de door ons voorgestelde projecten zijn er ook die
moeten wachten tot plannen van derden worden uitgevoerd.
Zo zal over enkele jaren de reconstructie van de noordelijke ver-
keersring plaatsvinden. Pas dan ontstaat de mogelijkheid om een
vurige wens van de initiatiefgroep in vervulling te laten gaan: een
prachtige wandel- en fietsverbinding tussen Voordorp en het
nieuwe recreatiegebied ‘Ruigenhoek’ (achter het tuincentrum), dat
momenteel in aanleg is.

Tenslotte: in 2007 deed de initiatiefgroep mee aan de prijs-
vraag ‘Win je eigen Ommetje’. Deze was uitgeschreven door Land-
schapsbeheer Nederland. Onze inzending voor een ommetje vanuit
de wijk via de Parkstrook naar het buitengebied werd als beste
gekozen uit 23 inzendingen binnen de provincie Utrecht! De eerste
prijs van Landschapsbeheer Utrecht bedroeg € 10.000,-. Dit
bedrag is inmiddels door wethouder Giesberts verdubbeld.
Uiteraard is dat geld bedoeld om het ommetje helemaal te kunnen
realiseren, inclusief een routebeschrijving. Landschapsbeheer
Utrecht (tegenwoordig Landschap en Erfgoed Utrecht) is bezig met
het projectplan. De inspanningen zijn er op gericht om het ommetje
in 2009 op te kunnen leveren.

Voor geïnteresseerden: de notitie ‘Stad-Land Noorderpark-
Voordorp’ en de inzending voor de Prijsvraag ‘Win uw eigen
Ommetje’) zijn beschikbaar.
Stuur een mailtje naar joepvandelaar@casema.nl 

Namens de initiatiefgroep, Joep van de Laar, DBG 3

Gedurende 2007 is met diverse activi-
teiten binnen Voordorp een bedrag
van ruim 4800 euro opgehaald ten
behoeve van het project Ondersteu-
ning Onderwijs in León Zuidoost. Dit
bedrag is verdubbeld door de Minister
voor Ontwikkelingssamenwerking via
het programma ‘Kleine Plaatselijke
Activiteiten Stedenbanden Nederland

NIEUWS VAN DE WERKGROEP LEÓN 
–Nicaragua’ van het Landelijk Beraad
Stedenbanden Nederland– Nicaragua
(LBSNN) en de Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling (NCDO).
Dankzij deze financiële bijdrage heb-
ben wij eind 2007 een totaalbedrag
van 9750 euro over kunnen maken
aan León Zuidoost. 

Dit bedrag is gebruikt om een recrea-
tieterrein aan te leggen, kinderspeel-
toestellen aan te schaffen, het school-
gebouw van speciale veiligheidsrolgor-
dijnen te voorzien, een omheining
rond het terrein te plaatsen en tot
slot bomen en banken te plaatsen. 
De kinderen van El Pulgarcito hebben
nu een mooie rustige omgeving ge-
kregen waar zij kunnen leren, spelen
en pauzeren.

Een nieuwe omheining

Nieuwe speeltoestellen

De ramen en deuren 
zijn goed beveiligd



Schapenscheren

Op 1 juni was het dan zover. De schapen Wollie en
Eva werden onder grote belangstelling dan eindelijk
van hun dikke warme jas verlost. In nog géén 20
minuten had schapenscheerder Piet Stigter de klus
geklaard, en liepen er twee kale schapen rond. Een
enthousiaste mevrouw uit het publiek nam de wol
mee naar huis om te gaan spinnen. 

Het zal u waar-
schijnlijk niet ont-
gaan zijn maar het 
was eind juni erg stil 
op de Dierenweide. 

De schapen en de geiten waren
namelijk uit logeren bij Miranda,
Bart, Emilie en Elise in Groenekan.
Omdat wij een nieuwe stalvloer
kregen, was het beter de dieren
even niet op de weide te hebben.
Zo konden wij rustig werken en
hadden de dieren geen last van

alle werkzaamheden. Inmiddels ligt er een mooie betonnen vloer
en bij het verschijnen van deze krant lopen de dieren alweer te
huppelen op de weide, en hopen u gauw weer te zien.

NIEUWS 
VAN DE 

WERKGROEP

Wollie en Eva gaan naar Groenekan

Het gras is hier groen

Uit logeren

Elise maakt kennis 
met Cato

Emilie en Alke



NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
PARKSTROOK

Ook Voordorp deed mee op 1 juni j.l.
aan de Groen, moet je Doen! dag die
georganiseerd werd door de Wijkraad
Noordoost samen met milieupunt, NMC
en PLU.

Aanleiding voor het organiseren van deze dag
waren de uitslagen van de Wijkraadpleging in
NO, waarbij al 3 jaar op een rij Groen als

belangrijkste punt gezien werd door de bewoners. Duidelijk maakt men zich zorgen
over het “groen” in onze wijk, omdat vele kostbare stukjes groen omgezet worden in
“rood” of te wel bebouwd worden. Utrecht heeft van alle grote steden het minste
vierkante meters aan Groen per bewoner. Groen in je buurt is goed voor gezondheid
en welzijn. Bovendien geeft gezamenlijk onderhoud van openbaar groen sociale
samenhang, de buurt wordt
er mooier van en de kans 
dat het verdwijnt, is ook 
kleiner.
Het advies van de wijkraad
luidt dan ook: “Adopteer een
stukje groen in uw buurt.”
De gemeente stimuleert 
zelfbeheer van openbaar
groen!
Burgemeester Wolfsen ging,
nadat hij de Groen, moet je
Doen! dag op 1 juni in de
Bikkershof geopend had en
aan 6 genomineerden een
“Domtoren in Goud” uitge-
reikt had voor hun vrijwillige
verdiensten in het openbaar
groen, op de fiets de wijk
rond. Hij werd o.a. vergezeld
door Jan Commandeur van
de Wijkraad en Marjan
Wertwijn, de wijkmanager. Vanaf de Voorveldse polder is hij via Voordorp naar 
volkstuin de Driehoek gefietst.
De fietsexcursie van Rob van der Steen (ecologisch hovenier uit de wijk) naar mooie
zelfbeheerplekken in Noordoost, startte in Voordorp bij de Pioniers, waarna hij het
Groene Dak en de pas geopende Park-strook aan deed, om zijn weg te vervolgen
naar andere delen van Noordoost.
In de volkstuinen van de Pioniers en Ons Buiten vonden die dag allerlei activiteiten
plaats om aan omwonenden en andere belangstellenden te laten zien hoe fijn het is
om een stukje groen te beheren.
’s Avonds tijdens de presentatie van de laatste Wijkraadpleging gingen de ge-
meenteraadsleden in debat met de bewoners over bebouwing of groen en hoe de
stad leefbaar wordt gehouden voor huidige en toekomstige bewoners.
Verschillende politieke partijen gaven aan verder te willen debatteren over dit en
andere onderwerpen (Houd de website van de Wijkraad in de gaten). GroenLinks
doet de aftrap op 28 juni.
In november brengt de Wijkraad Noordoost het boek uit “Groen, moet je Doen! in
Noordoost”. Met veel informatie over bestaande zelfbeheerprojecten in Noordoost,
maar ook tips om zelf aan de slag te gaan. Het ABC voor iedere (toekomstige) 
zelfbeheerder. De gemeente, die nu ook voor financiële ondersteuning oa door 
middel van het Leefbaarheidsbudget heeft gezorgd, juicht het plan toe om er een
jaarlijks evenement van te maken. Dus doe allemaal volgend jaar weer mee.

Voor informatie: www.wijkraadnoordoost.nl 
www.groenmoetjedoen.org
www.utrecht.nl/groenmoetjedoen

Ingezonden

Heropening parkstrook
'De Groenzoom'

Op de zonnige zaterdagochtend van 
19 april 2008 hebben ongeveer 35 wijk-
bewoners geholpen met het beplanten
van de oevers in de parkstrook langs 
de A27. Er was gezorgd voor ongeveer
300 planten en voldoende scheppen en
ander materiaal. Ook hebben enkele
bewoners de 'Gouden Eikel' opnieuw
een gouden uitstraling gegeven en is 
de sokkel mooi groen geverfd. 
Het was een gezellige ochtend. 
Na het harde werken hebben we samen
broodjes gegeten in de tent. 
Om ongeveer 13.00 uur werd het ver-
nieuwde park officieel heropend door
wethouder Robert Giesberts. Hij sprak
lovende woorden over de opgeknapte
parkstrook en het eigen initiatief dat 
de bewoners hadden getoond. In de
toekomst zal hij ook initiatieven van
onderhoud in zelfbeheer graag stimu-
leren. Wat nog rest aan werkzaamheden
is het plaatsen van natuurlijk speel-
materiaal in het speelgebied rond de
voetbalkooi. Dit kost meer tijd dan ver-
wacht, vanwege de strenge regels voor
de veiligheid. 

De werkgroep parkstrook



Is 

Feestband De Buren 
uit Voordorp zoekt 
zangeressen
Na het topjaar 2007, met optredens
in Tivoli, het Smartlappenfestival en
nog een paar toppers, hebben
Burettes Toos en Astrid dan toch
afscheid genomen. Hoe nu verder?
De liedjes klinken zo leeg! Een boys
band van vijftigers is toch ook geen
gezicht, eigenlijk. 
De Burettes zijn weg, leve de
Burinnen! We zijn op zoek naar één
of twee nieuwe zangeressen, die
lekker mee kunnen zingen op het
Buren-repertoire en af en toe zelf
een solo of duet willen zingen. We
zoeken goede stemmen die goed bij
die van ons passen, en natuurlijk
podiumbeesten die een feestje 
kunnen bouwen.
Ben jij klaar voor optreden met 
De Buren? Heb je interesse, bel 
dan met één van de Buren 
(Jeroen, Rob, Rolf of John), 
of mail naar info@deburen.biz. 

Nieuwe leden gezocht!
Te kleine, maar
reuze gezellige
korfbalvereniging
zoekt nieuwe 
enthousiaste leden.
Zowel jeugd- als
seniorenleden zijn
van harte welkom.
Help deze kleine
vereniging te behouden voor het
korfbal in Utrecht.
E-mail: vogel.utrecht@knkv.nl 
Info:     www.ukcvogel.nl

Elk nieuw lid krijgt gratis een 
verenigingsshirt!
En opgegeven vóór 1 augustus 2008:
tot 1 januari 2009 hoeft geen con-
tributie betaald te worden!

c Agenda
Tentoonstellingen 
met werk van els Vegter:
• Seats2Meet, 

Planetenbaan 100, Maarssen,
permanente tentoonstelling

• Open Stal, 
Oldeberkoop, 5 juli-3 augustus

• Koornmarktspoort, 
Kampen, 6-27 september

• Het Hoogeland, 
Museumlaan 2, Utrecht, 
3 september-begin 2009

• WindowArt, 
Oude Gracht 244, Utrecht, 
1-31 oktober

Volksdansen sport? 
Ja zeker, volksdansen is conditie-
training op wereldmuziek, je hebt er
kracht, snelheid, coördinatie, balans,
lenigheid, techniek en uithoudings-
vermogen voor nodig. Je hoeft het
niet alleen te doen en het is geschikt
voor jong en oud, mannen en
vrouwen en bovendien verschrikkelijk
leuk en gezellig!!
Volksdansgroep Tuindorp biedt elke
woensdag danslessen in verschillende
leeftijdscategorieën onder leiding van
Liedewijde Mars

Kinderen 1 
(Groep 2 en 3) 15.00 - 16.00 uur, bij
voldoende belangstelling
Kinderen 2
(Groep 4 en 5) 15.45 - 16.45 uur
Tieners 1
(Groep 6 en 7) 16.30 - 17.30 uur
Tieners 2
(Vanaf groep 8) 17.15 - 18.30 uur
16 jaar en ouder
Starters 19.30 - 21.00 uur 
Gevorderden 20.00 - 22.00 uur
De aangeleerde dansen komen o.a.
uit Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Informatie en postadres:
Troubadourhof 51 - 3525 GV Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 04 62
(Informatie en dansleiding)
Internet:
http://www.tuindorp.werelddans-
utrecht.nl 

Volksdansgroep Tuindorp
Gymzaal De Pels School
Winklerlaan 79 - 3571 KL Utrecht

Kom een keer vrijblijvend meedoen

Bridgers gezocht
Welke beginnende bridgers (semi-
gevorderden) willen ook graag
gedurende de zomermaanden
overdag ongeveer 1x per week met
elkaar oefenen? Tel. 030 2721343

De buurtruimte Het Wevehuis
aan de Wevelaan, is volledig
ingericht en kan volop door
bewoners worden gebruikt. 
Nu de ruimte er is, is het aan de
bewoners om te beslissen over 
de invulling van het activiteiten-
programma. Daarom vragen wij 
u om zich te melden voor de
ProgrammaRaad. Deze raad zal er
op toe zien dat een evenwichtig
aanbod van activiteiten plaats
gaat vinden en dat alle buurtbe-
woners op de hoogte worden
gehouden van het programma-
aanbod. Heeft u interesse voor
deelname aan de
ProgrammaRaad, of wilt u meer
informatie: mail dan naar voor-
dorpvooruit@planet.nl

In Voordorp vanaf 3 september
2008 op woensdagmorgen van
10:30 tot 11:30

BODY & SOUL
Werken met je lichaam & geest. 
Op een rustige manier, ook buik,
billen en benen komen aan de orde.
Fantastische locatie "het groene dak"

Wil je informatie of opgeven? 
Dat kan bij Jakolien van Oostrum,
tel:030-2733196.



KIDSVOOR
DORPKIDS 

BADLAKENS HOTEL VAKANTIE
BAL LEESBOEK VOORTENT
BLIJ  LOL VRIJ
BUITENLAND NIETSDOEN IJS
CAMPING PASPOORT ZOMER
DOUANE TV ZONNEBRAND
EURO UITJE ZONNEBRILLEN
FIT UITRUSTEN ZWEMBAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1 G E O T N E T R O O V T

2 N B R I S H Z O M E R

3 I D U F IJ O E J T I U O

4 E O E I T N A K A V O

5 T U N E T S U R T I U P

6 S A L L E E S B O E K S

7 D N A R B E N N O Z IJ A

8 O E N I E B A L O L R P

9 E S N E K A L D A B V T

10 N E L L I R B E N N O Z

1 1 C A M P I N G T E D

12 D A B M E W Z B L IJ N

WOORDZOEKER.
als je goed kijkt, zul je zien dat er in dit raster
allerlei woorden verborgen zijn. er zijn woorden van
links naar rechts verstopt, maar ook van rechts naar
links horizontaal, verticaal en diagonaal. soms is een
letter voor 2 woorden gebruikt.

als je al deze woorden hebt gevonden, dan blijven er 
op het einde 8 letters over. deze 8 vormen een woord.
en dat woord is de oplossing van deze puzzel.

HEB JE HET WOORD GEVONDEN? 
stuur het dan per email naar: 
VOORDORPVOORUIT@PLANET.NL
óf stuur het naar voordorp vooruit, 
r.a. kartinistraat 36, 3573 xc utrecht. 
doe dit VOOR ZATERDAG 3300AUGUSTUS A.S. 
vergeet niet, je naam, telefoonnummer en evt. email
adres door te geven. uit de goede oplossingen wordt 
een winnaar getrokken. 
de winnaar ontvangt een bioscoopbon. 

de winnaar van de woordzoeker uit de aprilkrant is
JORIS KOOPMAN. 
joris heeft de bioscoopbon inmiddels ontvangen.

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, 
Ans Hobbelink, Bernadette van Beurten,
Bernhard Klok, Els Vegter, Joep van de Laar,
Jonnie Zaat, Joyce Parlevliet, Karel Koster,
Nicole Beeker, Petra van Straaten, 
Renée van Andel, Robert Enters en 
Tieneke de Groot.

Sluitingsdatum kopij: 
12 september 2008
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van ingezonden stukken.

NEE? DAN MOET JE DAT
ZEKER EENS DOEN. HET
IS DE MOEITE WAARD. 
Op de vogel & florablogs wordt op een speelse
manier de vogel en florastand van Voordorp in
kaart gebracht. En op “Beurtslog” leest u allerlei
actueel nieuws en wetenswaardigheden over 
onze wijk!

Laat je inspireren en heel leuk als jezelf ook 
een bijdrage levert!
Hoe? Lees meer op de onderstaande sites.

Vogels: www.voordorpvogels.blogspot.com
Flora: www.voordorpflora.blogspot.com
Voordorpnieuws: www.beurtslog.blogspot.com

Ingezonden
AL GEKEKEN OP 
DE ACTUELE VOGEL,
FLORA EN NIEUWSBLOG
VAN VOORDORP??

De redactie van 
de buurtkrant 

Voordorp Vooruit 
wenst u een 

fijne vakantie toe!


