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Wat gebeurt er toch in de Hoogekampse Plas…?

Menigeen die de laatste tijd langs de
Hoogekampse Plas heeft gefietst of gewandeld zal zich hebben afgevraagd:
wat is hier in ’s hemelsnaam aan de hand?
Met grond gevulde vrachtwagens rijden af
en aan. Over een soort snelweg rijden ze
naar ongeveer het midden van de plas. Na het storten van hun
vrachtje rijden ze dezelfde weg weer terug. Wat is eigenlijk het
doel van dat alles? Er zouden toch eilanden komen? Maar daar
is nu helemaal niets van te zien. Behalve de ‘snelweg’ zien we
ook nog een dwarsdam die inmiddels bijna de westelijke en oostelijke met elkaar verbindt. Tijd voor wat
informatie over dit bijzondere natuurontwikkelingsproject. Want dat is het.
Het project heeft namelijk tot doel de natuurwaarden van de plas te verhogen. Door de grote diepte van deze voormalige zandwinplas en de matige kwaliteit van de bodem krijgen waterplanten nu weinig kans. Ook de steile oevers
bieden weinig ruimte voor de natuur. Dergelijke steile oevers zijn bovendien gevoelig voor afslag door het voortdurende
geklots van het water; de gevolgen kan je aan de kant van het fietspad hier en daar goed zien.
Korte tijd nadat de plas in 2003 in bezit kwam van Stichting het
Utrechts Landschap is men gestart met een verondiepingsproject
dat inmiddels al weer enkele jaren in uitvoering is. Doel is natuurontwikkeling door het maken van een aantal eilanden als broed- en
rustplaats voor vogels, flauwe oevers met riet en ondiep water
(ongeveer 1,5 meter) in de noordelijke helft van de plas. In het ondiepe
water kunnen waterplanten goed gedijen. Zij vormen de basis voor een
rijk onderwaterleven waar o.a. veel soorten vogels en vissen van
kunnen profiteren. De natuurlijke oevers dempen de golfslag. Daarmee wordt aantasting van de kanten voorkomen en komt ook het fietspad
niet in gevaar. De zuidelijke helft blijft ongeveer even diep als nu (10 à 15 meter), met helder
water. Daar kunnen duikeenden op zicht op vis blijven jagen.
Inmiddels is ruim 550.000 kuub grond en specie aangevoerd vanuit de omgeving van Utrecht,
bijvoorbeeld materiaal dat vrijkomt bij baggerwerkzaamheden. Voor elke aangevoerde lading
geldt dat ze moet voldoen aan strenge milieukwaliteitsnormen. Pas dan mag de grond de plas
in worden gereden. Het storten gebeurt heel zorgvuldig, via een vultrechter.
Zo wordt vertroebeling van het water zo veel mogelijk voorkomen. Boswachter Hans Hoogewerf
van het Utrechts Landschap verwacht dat er nog ruim voor het einde van het jaar voldoende
grond zal zijn aangevoerd. Dan kan het modelleren van de
eilanden in het noordelijk deel van de plas beginnen.
De dwarsdam zorgt er dan voor dat er geen materiaal naar
het zuidelijk deel kan stromen; dat gedeelte dient immers
op diepte te blijven. Als ook de dwarsdam is vergraven is
fase 1 van het project afgerond. Tijdens fase 2 gaat het
vooral om de aanvulling van de steile oevers langs het
fietspad. Die krijgen een mooi flauw verloop waarop o.a.
riet en andere oeverplanten kunnen gedijen.
Zonder tegenslag kan het hele project hopelijk nog in 2014
worden afgerond. Dan hebben de bewoners van Groenekan,
De Bilt én Voordorp er in de buurt op loopafstand een
natuurpareltje bij. We vermoeden dat diverse soorten
water- en moerasvogels tot broeden zullen komen en dat
vele watervogels ’s winters de plas zullen weten te vinden.
Allemaal goed te bekijken vanaf het fietspad, bijvoorbeeld
als u het onlangs geopende ‘klompenpad’ het Beukenburgerpad volgt.
(Joep van de Laar)

NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP

Ingezonden

Dubbellaags ZOAB
Het ligt er inmiddels langs Voordorp. Maar werkt het ook? Scheelt dit fluisterasfalt in de geluidsoverlast? Zelf gaan we
nog meten zodra de wegen droog zijn. Onder natte omstandigheden heeft het geen zin doordat de herrie dan sowieso groter is. Graag horen
we van iedereen hoe jullie het verkeersgeluid beleven. Mail ons of jullie verschil ervaren tussen het verkeersgeluid vóór de maand april en nu in
juni.
Twee maal zes
Op onze oproep zijn er veel mails gestuurd richting landelijke PvdA tegen de verbreding van de bak bij Amelisweerd. Ook was er een druk
bezochte manifestatie op zondag 7 april in Amelisweerd. De zon scheen, spandoeken en pers alom, sprekers die zinnige dingen zeiden, kinderen die een actie deden, vogels die floten.
Dit alles heeft echter niet mogen baten. De landelijke PvdA heeft zijn rug niet recht gehouden en heeft de minister vrij baan gegeven voor haar
asfaltplannen. De minister heeft de niet voor honderd procent gegarandeerde veiligheid van een 2x6-variant binnen de Bak van Amelisweerd
aangegrepen voor haar keuze van 2x7. En dus van een bakverbreding bij Amelisweerd. De noodzaak voor verbreding van de A27 bij
Amelisweerd blijft duister want de doorstroming levert daar nauwelijks problemen op - deze locatie komt immers niet in de file top 50 voor!
Wat nu
Voor de duidelijkheid: langs Voordorp komen er geen 2x7 rijbanen. Hier wordt verbreed van 2x3 naar 2x4 rijstroken. Hoe breder echter de snelweg elders op het traject wordt, hoe meer verkeer dit aantrekt en dat zullen we merken in de overlast langs onze wijk. Als volgende stap gaan
de ambtenaren van het ministerie een vergelijking maken tussen de variant 2x7 (tussen Lunetten en Rijnsweerd) en de variant ‘niets doen’. Die
vergelijking moet antwoord geven op de vraag hoe in 2020 de maatschappelijke kosten en baten zijn van die scenario’s. Er worden geen 2x6varianten meegenomen. De uitkomst van deze zogeheten MKBA is makkelijk te voorspellen als je zo weinig varianten meeneemt.
Meedenksessies
Rijkwaterstaat heeft ondertussen in juni de derde meedenkronde gepland. Bewoners die zich hiervoor hadden opgegeven kunnen kiezen uit
drie avonden om mee te denken over inrichtingen van o.a. onderdoorgangen (11 juni, 13 en 17 juni). Voor ons zijn de onderdoorgangen bij de
Voordorpse Dijk en de Biltse Rading van belang. Waar we vooral ook op willen inzetten is een betere bescherming tegen het verkeerslawaai van
de afslag Noord. De boog naar de Noordelijke Randweg heeft geen geluidsscherm, waardoor zowel de bewoners van Fort Blauwkapel als iedereen in het noorden van Voordorp last heeft van het verkeerslawaai.
Tieneke de Groot, Werkgroep A27 Voordorp

Van een van de buurtgenoten kregen wij bijgaande informatie van GVU Klantenservice doorgestuurd:

Wijzigingen op lijn 5 en 8 in Utrecht
De wijzigingen op lijn 5 en 8 zijn uitgesteld en gaan in per 13 juli a.s.
Lijn 5 Utrecht Centraal – Voordorp
Lijn 5 gaat met ingang van 13 juli weg uit de Vogelenbuurt, dat deel van de route
wordt overgenomen door lijn 1. Lijn 5 richting Voordorp gaat rijden via de Binnenstad
(Potterstraat, Janskerkhof, Nobelstraat) en dan via de Wittevrouwensingel,
Blauwkapelseweg, Kard. De Jongweg en de Van Everdingenlaan naar Voordorp.
Op de route Utrecht Centraal – Blauwkapelseweg worden de dienstregelingen van
de lijnen 5, 8 en 138 zoveel mogelijk geïntegreerd.
Vervallen haltes:
Rozenstraat, St. Jacobsstraat, Adelaarstraat, W. v. Noortstraat, W.v. Noortplein,
Ingen Houszstraat, Prof. L. Fuchslaan. Willem de Zwijgerplantsoen, De Lichtkring,
Kapteijnlaan.
Nieuwe haltes:
Richting Utrecht Centraal:Troosterhof, Van Everdingenlaan, Eykmanplein Kleine
Singel, Wittevrouwenbrug, Voorstraat en Neude.
Richting Voordorp: Neude, Janskerkhof, Stadsschouwburg, Wittevrouwenbrug,
Kleine Singel, Eykmanplein, Hengeveldstraat, Hijmans v.d. Berghlaan en Troosterhof.

Ingezonden

Lijn 8 Utrecht Centraal – Station Overvecht
Lijn 8 rijdt met ingang van 13 juli van en naar Station
Overvecht langs een andere route: Vredenburg,
Potterstraat, Nobelstraat, Wittevrouwensingel,
Blauwkapelseweg, Eykmanlaan, Darwindreef,
Donaudreef. Lijn 8 rijdt op maandag t/m vrijdag
overdag om het half uur en ’s avonds en in het
weekend 1 keer per uur.
Vervallen haltes:
Griftstraat, A. Numankade, J. van Galenstraat,
Hijmans v.d. Berghlaan, Kapteijnlaan.
Nieuwe haltes:
Eykmanplein, Prof. J.W. Dieperinklaan, De Lichtkring.
Wij verzoeken u wel de website in de gaten te
houden (www.gvu.nl). Hierop worden te zijner tijd de
wijzigingen op gezet. Tot die tijd zijn deze wijzigingen
nog onder voorbehoud. Pas als ze gepubliceerd
worden op de website dan is het definitief.

DE SNUFFELHOEK
Als ik dit schrijf schiet voorjaar 2013 al aardig
op. De IJsheiligen (11, 12, 13 en 14 mei)
liggen al een paar weken achter ons maar ik heb het nog nooit
zo koud gehad. Niet alleen de economie maar ook de natuur
lijdt aan een depressie. Gisteren tijdens een rondje poot-optillen
kreeg ik zelfs een hoos hagelstenen over me heen. Het moet
toch niet gekker worden. Ik liep samen met baasje op Ons
Buiten en we zijn al rennend ons tuinhuis in gevlucht. Daar
hebben we gewacht tot het weer wat opknapte. In de tussentijd
hebben we goed opgelet of we de koolmezen al heen en weer
zagen vliegen. Een beetje moeilijk misschien maar in het tuinkasje staat een vogel-nestkastje. Baasje had het nog buiten aan
het tuinhuis willen ophangen, maar toen ze het begin april in
haar handen nam om de constructie wat nauwkeuriger te bekijken, zag ze dat er een kant-en-klaar bedje in lag. Een dikke
laag groen mos met draadjes, grasjes en veertjes er doorheen
gewerkt. Echt heel kunstig gemaakt. Ze vroeg aan mij of ik
misschien wist of het een muizen- of vogelnest was, maar daar
heb ik ook geen kaas van gegeten. Dus besloot ze om het op
zijn plek te laten staan. Een paar
weken later lagen er acht heel
kleine eitjes in en weer een week
later zat er een grijze koolmees
met zwart kopje op te broeden.
Het meesje schrok van baasje
toen deze het dak optilde. Daarna hebben we er niet meer ingekeken en zelfs de tuinkas vermeden. Ik mocht ook niet meer
blaffen. Baasje legde steeds haar vinger tegen haar mond: ‘SST
Jip, zachtjes anders schrikken de mezen en verlaten ze het nest.’

Eigenlijk helemaal niet zo erg dat het te koud en te nat was om
naar de tuin te gaan. Nu konden de mezen in alle rust hun
kroost groot brengen, dacht baasje en ja ik was het daar helemaal mee eens. Alleen, het was wel erg stil bij het nestkastje
gisteren. Geen mees te zien met een wormpje of vliegje. Baasje
dacht dat ze misschien al uitgevlogen waren en vandaag wilde
ze dat dan wel eens zien: ‘Kom op Jip, we gaan gewoon even in
het nest kijken.’ Gewapend met het fototoestel zijn we op pad
gegaan. Hebben heel voorzichtig de deur van de tuinkas opengeschoven en het dak van het nestkastje opgetild. Het was er
zo stil, alleen een vlieg vloog brommend rond.
In het nest allemaal dode
vogeltjes. Dicht tegen elkaar.
Bekjes gesloten en al pennetjes
in de vleugeltjes. Vleugeltjes
waar nooit mee wordt gevlogen.
‘Moet het voorjaar van 2013 nu
zo eindigen?’, vroegen baasje
en ik ons af. En wat is er toch
gebeurd: waarom hebben vader
en moeder Mees hun jongen niet meer verzorgd?
Is het misschien de schuld van die IJsheiligen met hun koude?
Waren er nog niet genoeg vliegjes om te voeren of zijn Pa en Ma
Mees zelf opgegeten door een kat? Of zitten ze misschien samen
ergens in een boom te schijtvechten omdat er eentje vreemd is
gegaan? Zijn ze gewoon het allereerste belang, de zorg voor hun
kinderen, vergeten?
Baasje weet het niet en ze voelt zich schuldig dat ze toch af en
toe niet even in het nest heeft gekeken. Dat ze de natuur op
haar beloop heeft laten gaan. En ik kan haar ook niet helpen.
Ik kruip alleen dicht tegen haar aan.
Woef!
Jip
Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: jips-snuffelhoek.blogspot.com

Ingezonden

GroenmoetjeDoen!-dag
zondag 9 juni 2013:
Thema Eetbaar
Groen in de wijk

Dit jaar wordt de 6e GroenmoetjeDoen!-dag gehouden
op zondag 9 juni, met als thema Eetbaar Groen
in de wijk. Eigen eten verbouwen wordt steeds
actueler. Op deze dag laten zelfbeheerlocaties en
tuinenparken in Noordoost en Oost zien hoe je dat
kan doen. Kinderen worden gestimuleerd zelf
plantjes op te kweken en op die dag te verkopen.
De opbrengst is voor het te bouwen Prinses
Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht.
De volgende locaties doen oa mee: Tuinenpark Ons
Buiten, de Voortuin, Ecologisch Tuinenpark De
Driehoek, Het Lachende Paard, ATV de Pioniers,
Griftpark, de Bikkershof, de Palmentuin, de
Tivolituin, ATV Stadion, Zilverenschaats, Minkade,
ATV Abstede en Happyland Collective.
De dag wordt om 12 uur geopend door Mirjam de
Rijk, wethouder Groen bij Tuinenpark Ons Buiten.
Wil je meer weten kijk dan regelmatig op
www.gmjd.nl voor het programma of mail als je
nog mee wilt doen: info@gmjd.nl

Nieuws van het Energieteam
Voordorp

Ingezonden

Nu 13 mei het loket voor zonnepanelensubsidie van de
Gemeente Utrecht weer open is gegaan, heeft het energieteam alweer een aanvraag kunnen indien voor 7 nieuwe
zonne-energie opwekkers. Eerder dit jaar werden bij
5 bewoners panelen geplaatst met deze subsidie. Waarom doen mensen dit?

Behalve het opwekken van je eigen zonnestroom is het ook financieel
aantrekkelijk. Een eenvoudige rekensom maakt duidelijk wat investeren
in zon je oplevert. Die rekensom maken we graag met u. Meer weten?
Neem contact op met het Energieteam, we zijn er voor u.
energieteamvoordorp@gmail.com of
bel Frans 030 271 32 20.
Het Energieteam is onderdeel
van Voordorp op Eigen Kracht
www.tstu.nl

Het is bijna onmogelijk de veranderingen
op de Veemarkt te missen! Naast zelf een
stukje te schrijven leek het me deze keer
leuk ook anderen eens hun visie te laten
beschrijven. Ik heb daarom contact gezocht
met de 2 groepen die het verste zijn met
hun ontwikkeling. Naar hun eigen verwachtingen zal begin 2014 de schop in de
grond kunnen (wellicht al eind 2013).
Hoog tijd dus om iets te laten zien van
waar ze mee bezig zijn. Het bouwrijp maken van het terrein gaat rustig verder, maar het meest in het oog springende is
het maken van de nieuwe singels langs het water. Daarvoor moeten we nu al een stukje omrijden om de wijk binnen te
komen en de nieuwe uitgang van de wijk krijgt ook al vorm. Hopelijk zorgt dit samen met de aangepaste verkeerslichten
regeling vanaf de Blitse Rading - met 10 seconden vertraging voor rechtsaf - de wijk in voor minder sluipverkeer!
Sander Ekstijn
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En van de MarktMeesters:
Uw ideale appartement. Altijd al uw eigen thuis willen ontwerpen met
een ervaren gids aan uw zijde? Dat kan op het terrein van de voormalige
Veemarkthallen in Utrecht-Oost. De woningen in deze nieuwe, duurzame en
gevarieerde wijk worden in zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd. Samen met een groep gelijkgestemde toekomstige
bewoners kunt u uw appartement en de directe omgeving ontwerpen.
Duurzamer wonen. Doordat je betrokken bent bij de beslissingen, zullen
deze toekomstgericht zijn. Daardoor zal een duurzamer gebouw ontstaan.
De winst ligt in de toekomst. Als je zelf kan bepalen wat je bouwt, zullen de
gebruikswensen van de woning meer invloed hebben op de bouw. Je kent je
toekomstige buren al. Samen met hen heb je beslissingen genomen. Het idee
is dat je daardoor meer betrokken bent bij het wonen. Ook dat is duurzaam.
Voor wie is dit initiatief bedoeld? MarktMeesters is vooral bedoeld voor
mensen van boven de vijftig die ‘uit de kinderen’ zijn. Vaak wonen ze in een
te grote eengezinswoning die nog wel aan hun eisen van comfort voldoet,
maar voor het overige niet meer goed aansluit bij hun woonwensen voor nu
en de toekomst. Dit initiatief biedt hen de mogelijkheid om zelf een nieuw
thuis te creëren, waar ze vrienden en (klein)kinderen comfortabel kunnen ontvangen. Dat betekent niet dat dit project
exclusief voor deze groep bestemd is. Iedereen die zich aangesproken voelt, kan gerust reageren.
Sartreweg als woonsingel. Een onderdeel van de plannen voor het veemarktterrein is om van de Sartreweg een aantrekkelijke woonsingel te maken. Daartoe zal het hele gebied opnieuw worden ingericht met een singelprofiel, bruggen
over de singel, eenrichtingsverkeer aan weerszijden van het water, een fietspad en natuurlijk meer bomen. Met deze
acties creëert de gemeente een groene stedelijke straat die past bij het aantrekkelijke woonmilieu dat Utrecht bezit.
Tegelijk vormt deze singel de nieuwe entree van deze nieuwe woonwijk. De gemeente is gestart met de herinrichting van
de Sartreweg om de kavels aan deze zijde bouwrijp te kunnen opleveren.
Ook uw eigen appartement ontwerpen. MarktMeesters is een nieuwe manier van wonen. De kwaliteiten van
het moderne vrije en individuele leven verbinden met de traditionele waarde van gemeenschapszin. Genieten van de
moderne, comfortabele functionaliteit zonder de schoonheid van het vergankelijke uit het oog te verliezen.
Spreekt dit initiatief u aan. U kunt contact leggen via onze website www.marktmeesters.nu.
Vul het contactformulier in en laten weten dat u interesse heeft. Bellen kan natuurlijk ook 0610 809081.

IN EEN FLITS VOORBIJ
De winter is inmiddels vergeten en het voorjaar is “in een flits voorbij”
gegaan. Grapje, midden mei is het soppen op de dierenweide van
Tuinenpark Ons Buiten! Twee weken geleden was het nog behoorlijk
droog maar die achterstand is door de recente regenbuien ruimschoots
ingehaald. Wij zijn net “echte” boeren. Klagen, het is altijd te nat, of dan
weer te droog!
De schapen Wollie en Eva zijn begin mei geschoren en lopen weer in
hun zomer tenue. Voor hen mag het wel wat warmer worden. De geiten
zijn nog volop in de rui en de plukken ondervacht hangen er aan alle
kanten bij. Gelukkig hebben wij vrijwilligers die borstelen leuk vinden dus ook op dat vlak komen de dieren niets te
kort.
De konijnen hebben sinds kort een echte “burcht” in de heuvel bij de vijver. Aan de zijkant zit een ingang die via
een twee meter lange tunnel van gresbuizen in een centrale ruimte uitkomt. Die is ondersteund met dakpannen zodat
het geheel niet kan instorten. De konijnen zijn volop met het interieur aan de slag gegaan in de zin van extra gangen aan het graven. Vooral ’s avonds en ‘s ochtends zie je de
konijnen vaak de burcht induiken en na een tijdje weer tevoorschijn komen. Op de dag
zelf zijn de konijnen lui en liggen vaak te doezelen op droge en beschutte plekjes.
Ook de cavia’s zijn hun vrijheid volop aan het “ontdekken”. Via een gresbuis kunnen
ze uit hun afgezette ren de weide op. Op regelmatige afstand liggen gresbuizen zodat ze
in geval van onraad of als ze schrikken daarin weg kunnen vluchten. Nog niet alle cavia’s
“durven” het aan maar vooral de jongere cavia’s zie je ’s ochtends en ’s avonds op de
weide grazen. Dat is een grappig gezicht om de konijnen, kippen eenden cavia’s geiten en
schapen door elkaar te zien lopen. Dat ziet er erg vredig uit alhoewel het niet altijd dikke mik is tussen de verschillende
groepen dieren.
Recentelijk zijn de Brabanter krieltjes verhuisd en is hun plek door een toompje Watermaalse Baardkrieltjes ingenomen. De Brabanter haantjes werden erg temperamentvol naar vrijwilligers toe. Vandaar dat wij een ander tehuis voor
ze hebben gezocht en gevonden. De Watermaalse Baardkrieltjes (Okerwit porselein) zijn nog
ietsje kleiner en we hopen dat het haantje zich wat vriendelijker opstelt ten opzichte van de
vrijwilligers!
Aan de duiven hebben we drie zwart-staart pauwstaartjes toegevoegd. Deze zitten nu nog
even “opgehokt” maar mogen binnenkort, als ze gewend zijn aan hun hok en omgeving,
lekker naar buiten.
Ook komt er binnenkort nog een Lotharinger konijn bij (Voedster: vrouwtje). Deze zal eerst
een paar weken apart gehuisvest worden om te wennen aan de omgeving en ander voer. Daar
zijn konijnen nogal gevoelig voor vandaar dat we haar even apart houden zodat we kunnen
controleren hoe de overgang gaat.
Het volgende project dat op de planning staat is een “klimruïne” voor de geiten. De houtblokken zijn in het najaar en de winter erg glad en na vier jaar was het hout al erg vermolmd.
Het materiaal om de ruïne van te metselen hebben we de afgelopen maanden verzameld dus
binnenkort wordt deze ruïne gerealiseerd op de plek waar voorheen de houtblokken lagen. Onder/in de ruïne komt een
ruimte voor de konijnen, cavia’s en waarschijnlijk zullen de kippen er ook wel naar binnen gaan.
Alle voorbereidingen zijn gedaan en het is het wachten op een beetje droog weer om met metselen te beginnen!
Zo zie je maar dat we op de dierenweide van alle markten thuis moeten zijn. Dus wij hopen dat tegen de tijd dat de
zomer begint de klimruïne klaar is en dat de geiten wat extra afleiding hebben en aan conditie training kunnen doen op
de ruïne! Nu maar hopen dat de zomer niet “in een flits voorbij” gaat maar dat we lekker lang kunnen genieten van die
zwoele zomeravonden! Voldaan van alles wat we ook dit seizoen weer hebben kunnen realiseren voor en op de
dierenweide van Tuinenpark Ons Buiten.
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur een mailtje naar: dierenweide@onsbuitenutrecht.nl

NIEUWS VAN
DE WERKGROEP

Ook hier is, net als bij de Veemarkt, een duidelijke stroomversnelling te merken
echter niet zo zichtbaar voor de buurt. Het is wel de bedoeling dat daar snel verandering in komt en dat iedereen kennis mag gaan nemen van de voorgenomen
plannen. Hoewel de plannen steeds concreter worden zijn nog steeds niet alle
knelpunten voorzien van een passende oplossing. Ook voor dit project heb ik
deze keer iemand gevraagd om namens de gemeente en de projectontwikkelaar
iets te schrijven (zie bijgevoegd stuk). De laatste bijeenkomst van de klankbordgroep was gevuld met verkeer, buitenruimte en de rol van de groep in het vervolg.
Veel externen die zich met de planvorming bemoeien elk op hun eigen gebied van expertise om er echt iets moois van
te maken!
Sander Ekstijn

DE GAARD

Verkeersonderzoek en eerste ideeën inrichtingsplan De Gaard
Halverwege mei was er weer een drukbezochte bijeenkomst van de Klankbordgroep De Gaard.
Daar werden de resultaten van het verkeersonderzoek uitgevoerd door Oranjewoud en door de gemeentelijke verkeerskundige Leon Peeters gepresenteerd. Veel toekomstige verkeersstromen zijn in goede banen geleid, maar de klankbordgroep constateerde wel nog wat moeilijke punten en oplossingen die voor verbetering vatbaar leken. Daarnaast is de
ruimte geboden aan de Klankbordgroepleden om nog buiten de vergadering bij elkaar te komen en eventueel verbeterpunten, liefst met oplossingssuggesties aan te dragen.
Daarna hebben landschapsarchitect Ernst-Jan Nieland en kunstenaar Josef Legrand de eerste ideeën voor het inrichtingsplan voor groen en verharding rond de Gaard gepresenteerd. Veel ideeën werden goed ontvangen, maar ook voor dit
eerste concept werden opmerkingen en suggesties gedaan die de mannen aan het denken zetten. De komende maanden
wordt nog verder gestudeerd op de inrichting van de openbare ruimte en de verkeersstructuur, zodat begin september
een concept-inrichtingsplan kan worden gepresenteerd in de Klankbordgroep.
De ontwikkelaar heeft daarnaast aangegeven dat zij nog voor de zomer huis-aan-huis een informatiefolder zal verspreiden
in de buurten Voordorp, Tuindorp-oost en Tuindorp, zodat bewoners uit eerste hand geïnformeerd worden. In het najaar
zal de gemeente weer een bewonersavond organiseren om de genoemde plannen te presenteren aan de buurt.
(namens de projectontwikkelaar en de gemeente)
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GroenmoetjeDoen-dag bij
De Pioniers, zaterdag 9 juni

Op zaterdagmiddag 9 juni zindert Noord Oost
Utrecht van de Groene activiteiten.
Op volkstuinenpark De Pioniers gaat er wel
iets heel speciaals gebeuren.
Van 15.30 tot 17.00 uur treedt de veelbelovende Utrechtse zangeres Rachel Louise op, bekend van de
Utrechtse Popprijs. Maak alvast kennis met singer-songwriter
Rachel Louise en haar prachtige warme stemgeluid op
www.rachellouisemusic.nl. Ze is ECHT goed!
Er is meer te doen bij de Pioniers. Een kijkje in de buitenkeuken
van tuinlid Monica. In een workshop Groen koken kun je met
kruiden van Pioniersbodem je eigen borrelhapjes maken.
Om 14.30 ga je tijdens een wandeling de ingrediënten verzamelen;
de workshops zijn om 15.30 en 16.30.
Het leven van de twee bijenvolken die bij de Pioniers wonen, wordt
toegelicht door imker Ludy om 15.00 uur. Verder kunt u vanaf
13.00 uur op het gezellige plein met een drankje in de hand rondneuzen bij het winkeltje, de handwerkclub of bij de stekjes-ruilmarkt. Kinderen mogen hengelen in de vijver of een speurtocht
lopen.
Groenmoetjedoendag 9 juni 2013, 13.00 – 17.00 uur
Volkstuinenpark 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 op
www.atvdepioniers.nl.

Het klimaatbos in León
Een project voor een beter milieu en economische ontwikkeling in León van
Milieucentrum Utrecht en Stichting Vriendschapsband Utrecht-León.
Met steun uit Utrecht hebben 96 boeren samen circa
400.000 bomen geplant op 400 hectare grond op
diverse plekken in de omgeving van de León, al 30 jaar
de zusterstad van Utrecht in Nicaragua. De boeren
krijgen sinds 2010 advies en ondersteuning bij het
onderhoud van de plantages: bescherming van bomen
tegen droogte en plagen. De eerste vijf jaar krijgen de
boeren een vergoeding van onder andere de gemeente
Utrecht en dus inkomen voor het gebruik van de grond en ter dekking van de onderhoudskosten. Zij leren aangeplant bos én natuurbos duurzaam te beheren, hout te
produceren en hun economische situatie te verbeteren.
Na 25 jaar leveren deze bomen – in fases - hardhout op voor de verkoop en verwerking
in meubels. Naar verwachting kunnen de inkomens van de boeren op langere termijn
veilig worden gesteld door de verkoop van CO2-certificaten door bedrijven. Het adviesbureau dat dit project begeleidt,
denkt dat dit jaar geregeld te hebben. Met de herbebossing wordt bodemerosie bestreden (gevolg van de enorme houtkap in de vijftiger jaren) en kan CO2 worden gebonden, tegen de opwarming van de aarde en klimaatverandering.
Er is nog genoeg ruimte voor veel meer bos in León! Er staan 1000 bomen op één hectare grond. Het kost ongeveer
20 cent per boom per jaar om het bos te onderhouden. Met een bijdrage van € 200,— per jaar kunnen we dus het
beheer van één extra hectare bos ondersteunen.
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Het Groene Dak willen we iedereen oproepen
dit project te ondersteunen. Een financiële bijdrage aan het klimaatbos in León is van harte
welkom! Maak je bijdrage over op bankrekening nummer 554 81 82, ten name van Stichting
Vriendschapsband Utrecht-León, o.v.v. HGD Jubileum-Klimaatbos.
Meer informatie over Stichting Vriendschapsband Utrecht-León: www.utrecht-león.nl en
over het klimaatbos: www.klimaatbos-leon.nl
Erik Vleugel en Hélène Wolf

WIE ZIT ER IN DE PUT – in 2013

Vorig jaar hebben we onderzoek gedaan naar
slachtoffers in de rioolputten langs de
Augusto Sandinostraat evenwijdig aan de Parkstrook. Dit voorjaar
heeft de gemeente in enkele van de onderzochte putten een uitklimstrip bevestigd. Strips dus waarover de kleine dieren omhoog
kunnen klauteren. Althans, dat is de bedoeling. Dan is het vervolgens
spannend om weer een kijkje in de putten te nemen!

Padden
Het was een koud voorjaar, dus de amfibieëntrek kwam laat op gang,
ergens in april in plaats van maart. Woensdag 24 april en donderdag
16 mei hebben we zowel de rioolkolken van vorig jaar als diverse
andere putten langs de berm bekeken.
Beide keren zaten er weinig amfibieën in de putten die we vorig jaar
ook hadden onderzocht, in totaal 3 levende, 3 dode padden en een
levende bruine kikker. Echter, in twee putten met een uitklimstrook
vonden we wel een dode pad. Die waren dus niet op het idee
gekomen om de strip te gebruiken, of konden dat op een of andere
manier niet. In een andere put dreef een eisnoer van een pad, zonder
dat er een dier aanwezig was. Zij had de strip dus wel weten te
benutten blijkbaar.

Ingezonden

Salamanders
Dit jaar hebben we ons onderzoek uitgebreid en ook andere
dan de achttien geselecteerde
putten open gemaakt.
Wat schetste onze verbazing:
tijdens onze eerste ronde in
april vonden we in de rioolkolken langs de bermkant kleine watersalamanders. En niet zo weinig
ook. Met behulp van drie kinderen hebben we uiteindelijk uit zes
putten 28 levende salamanders weten te redden en nog drie dode
naar boven geschept. In mei vonden we er nog drie, waarvan een
dode.
En nog meer
Behalve amfibieën hebben we ook drie dode muizen gevonden, een
spinnende watertor (een grote kever is dat), een lieveheersbeestje en
een paar dode dikke rupsen (vermoedelijk van nachtvlinders). Veel
dode regenwormen ook, net als vorig jaar; misschien erin gespoeld
tijdens regenbuien?
Sigarettenpeuken, lege sigarettenpakjes, plastic zakjes, veel bladeren,
steentjes, ondefinieerbaar afval, je komt het allemaal tegen tijdens
het scheppen.
De selectie van vorig jaar was nattevingerwerk. Dit jaar waren we zo
nieuwsgierig dat we gelukkig meer putten hebben open gemaakt. In
juni doen we nog een ronde, want de amfibieën kunnen tijdens de
terugtrek van de sloot naar de zomer- en overwinteringsplekken ook
in een rioolkolk belanden.
Rymke Wiersma, Tieneke de Groot, tienekedegr@gmail.com

Het Groene Dak in de wijk Voordorp, we wonen er twintig jaar.
Twintig jaar van ecologisch bouwen en wonen in Utrecht.
En nog steeds bouwen we, aan het samen delen van ons
Tuinhuis en de tuin, en alles wat daarbij hoort. Samen actie
voeren (A27!) en actief zijn delen wij met vele Voordorpers en
stadsgenoten.

Vier met ons dit
feest en laten
we elkaar
blijven inspireren!

Jubileumprogramma
zaterdag 15 juni, 14.00 - 18.00 uur
Locatie: Tuinhuis en binnentuin,
ingang hoek Sandinostraat/Bolivarstraat.

14.00 u Proeverij van (h)eerlijke biologische producten
Ook zo benieuwd naar Razende Swaen, Blauwe Bijl of Witte Vrouwen.
Kom deze biertjes van DE LECKERE uit De Meern proeven. Verder zijn
er frisse en zwoele zomerwijnen van RIO DE BIO. Met pikante en
zachte kazen uit binnen- en buitenland. En sapjes van allerlei soorten
fruit. Tuinderij ‘n GROENE KANS komt met de eerste aardbeien van
het land, andere verse groenten en lekkere hapjes. En onze eigen
Voordorpse moestuin DE VOORTUIN laat zien waar je zelf gezamenlijk
kruiden, fruit en groente kan verbouwen.
Bij Stichting vriendschapsband UTRECHT-LEÓN kunt u
grabbelen voor het Klimaatbos, een project voor een beter
milieu en economische ontwikkeling in Leon (Nicaragua).
15.00 u De Heerlijk Delen Show
Een show met spannende gasten, zang en muziek onder leiding van
Daan Westerink, publicist/journalist en Leendert Verhoef.
Ondernemers en experts die vertellen over wat hen inspireert en waar
zij mee bezig zijn. Gasten zijn Jos Cozijnsen - consultant emissierechten, Geert Helleman - coöperatie Rio de Bio, Tieneke de Groot Werkgroep Gierzwaluwen, Gijs de Boer - Repair Café en Marije
Braakman - Verdubbeldame.

Utrecht kiest voor zon:
hoeveel levert jouw dak op?
In Utrecht is 47% van de daken geschikt
voor zonnepanelen.
Dit blijkt uit de vandaag gelanceerde zonatlas van
Utrecht, waarop Utrechters kunnen zien of hun dak
geschikt is voor zonnepanelen. Ook kun je op de
zonatlas zien hoeveel oppervlakte geschikt is voor
zonnepanelen en hoeveel energie de panelen
opleveren. Ook weten hoeveel jouw dak kan opleveren, kijk dan snel op www.zonatlas.nl/utrecht.
Hebben je buren ook een geschikt dak?
Vraag dan samen met je buren subsidie aan in
het kader van de tweede tranche van de subsidieregeling zonnepanelen. Met deze subsidie voor de
collectieve aanschaf van zonnepanelen maakt de
gemeente het nog aantrekkelijker voor bewoners
om samen zonnepanelen aan te schaffen.
Bekijk de voorwaarden op
www.utrecht.nl/subsidiezonnestroominstallatie.

16.05 u Presentatie jubileumboek ‘VAN LEEM NAAR STEEN’
Een boek over 20 jaar wel en wee van Het Groene Dak geschreven
door bewoners. Journaliste Mariélle Groen-Beeke uit Hilversum begeleidt deze presentatie. Het boek zal aan verschillende genodigde
gasten worden overhandigd. Vanwege de geluidsoverlast van de A27
zal het gesprek simultaan vertaald worden door onze doventolk
dhr. R. E. Cycling uit Eco-Village.
16.30 u Borrel en hapjes en voortzetting Proeverij
De Leckere
Deze brouwer uit De Meern bestaat 15 jaar en
brouwt speciaalbieren op biologische basis.
Brouwerij de Leckere heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel
staan.
Rio de Bio
Deze coöperatie gevestigd aan de
Adelaarstraat verkoopt biologische voedingswaar. Producten die naast lekker, Fair Trade,
vers uit de buurt, authentiek, single origin
en/of Slowfood zijn.
‘n Groene Kans
Deze biologische tuinderij levert dagverse
groenten. Ze leveren op bestelling, in hun
winkel of zelfbedieningskraam aan de
Groenekanseweg 142 in Groenekan.
Groenten kunnen op vrijdag ook afgehaald
worden in Voordorp.
De Voortuin
De Voortuin is een gezamenlijke tuin op de
Brink in Voordorp waar buurtbewoners
samen fruit, groenten en kruiden verbouwen. Het is een initiatief van Voordorp op
Eigen Kracht i.s.m. tuinenpark Ons Buiten.
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GroenMoetJeDoen-dag
in de Voortuin
Zondag 9 juni
12.30-16.00 uur

Ingezonden

Ingezonden

Ons Nieuwspunt

Sinds enkele weken staat naast de glascontainers aan
de Romerostraat een informatiebord.

- Start van een muurschildering
- Plantenmarkt
- Workshop Zaadbommen (ook voor kinderen)
- Pesto maken met kruiden uit De Voortuin
- Tuinieren!
Iedereen is welkom om koffie,
thee, sap en/of iets lekkers te
komen nuttigen!
Om 12.30 uur wordt de Voortuin
feestelijk geopend door wethouder Mirjam de Rijk.

Dat bord is voor en
van ons allemaal.
Activiteiten en andere
(niet-commerciële) wijkgebeurtenissen kunnen
hier een plaats krijgen.
Heeft u een nieuwtje
voor de wijk…laat het
weten.

Om 12 uur is de opening van de
GroenMoetJeDoen-dag bij Ons
Buiten.
Kijk ook op: www.gmjd.nl

Sporten met Senioren
in Noord-Oost

Ingezonden

Iedere dinsdagmorgen (uitgezonderd de schoolvakanties) beoefenen
we na een ‘working up’ een balspel. Iedere vier weken wisselen we
van balspel. Zo door het jaar heen spelen we o.a.: hockey, handbal,
trefbal, korfbal, volleybal etc. Allemaal teamsporten waar we flink
voor uit de benen gaan. En dat alles onder de bezielende leiding
van Mark.
Mark is sportleraar en neemt van zijn school ook altijd een paar
stagiaires mee, die met jeugdig enthousiasme het tempo er goed
inhouden.
Een uur lang werken we ons zo in het zweet om na de ‘cooling
down’ en eventueel een kop koffie weer fit naar huis te gaan.
Wij zijn mannen en vrouwen van ongeveer 55 tot 75 jaar die
houden van bewegen. Ben je geïnteresseerd, kom dan een keer
kijken en meedoen.
Je kan ons vinden op dinsdagmorgen: Bij Sportcomplex Hercules
Adres: Voorveldselaan 2 3573 PV Utrecht
Tijd: 9.30 – 10.30 uur
Informatie: Adriana Oliehoek tel: 06 - 443 446 09
Siny Bruyns
tel: 06 - 128 754 85

Bel even met een van de beheerders:
Liesbeth 271 59 84 of Frans 271 32 20.

Ingezonden

Berichten
uit
• Schoonmaakacties op zaterdagen:
6 juli, 3 augustus, 7 september.
Verzamelen om 10.00 uur bij het
tunneltje aan de Ariënslaan.
Voor handschoenen en gereedschap
wordt gezorgd.
U bent van harte welkom om een uurtje
mee te doen.
• Er worden suggesties gevraagd voor de bestemming van
de gebouwtjes van de gemeente, de vroegere wijkpost
van de groenvoorziening.
Deze bevinden zich als je vanuit Voordorp door het tunneltje fietst
aan de rechterkant; in het gebied waar nu een nieuwe speelweide aangelegd wordt.
De gebouwtjes zijn tijdelijk verhuurd aan kunstenaars, de
gemeente pleegt geen onderhoud meer. Wat zijn de wensen?
Moeten ze gesloopt worden?
Is er een andere passende functie
denkbaar? Of een multifunctioneel gebruik?
Ideeën en wensen zijn welkom bij
de stichting Voorveldse Polder.
Voor meer informatie: www.voorveldsepolder.nl
en svp@voorveldsepolder.nl

Intensieve
huiswerkbegeleiding
Het ‘nieuwe leren’ vraagt nogal wat van de zelfstandigheid
van leerlingen. Het biedt veel ontsnappingsmogelijkheden
als ze moeite hebben hun werk te plannen, snel afgeleid
zijn en zich verliezen in de gezelligheid van de groep.
En thuis is er de verleiding van de computer, tv en
mobiel…..
Wij bieden kinderen structuur en ondersteuning. We zijn
bovendien getraind in het herkennen van alle denkbare
smoezen!
Het huiswerkinstituut is gevestigd op sportcomplex
Hercules aan de Voorveldselaan 2 in Utrecht en biedt plaats
aan 16 scholieren van het VMBO-tl, het VWO en de HAVO.
www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!
Tel. 06 22500534
Onderpresteren?
Matchpoint biedt uitkomst!
Matchpoint is een initiatief van Kinderopvang Mini Stek.

Help slachtoffers
Syrië
Miljoenen Syriërs zijn slachtoffer van de aanhoudende burgeroorlog.
Vele onschuldige mensen zijn gevlucht. Er is dringend meer hulp nodig.

Voordorps Verbeelding
Iedereen kan weer een kijkje
nemen bij kunstenaars, verzamelaars en performers thuis,
in het atelier of op een andere,
idyllische plek in onze wijk.
Wanneer:
Op 10 november 2013
organiseren wij in Voordorp
weer een “kunst route”.
Wie:
Inmiddels groeit deze
wandel/kunstroute uit tot
een biënnale met een aantal
vertrouwde en wellicht ook
veel nieuwe deelnemers met
allerlei verrassende beelden,
geluiden en workshops. Een belevenis in de wijk.
Vraag?
Welke.... creatieve, beeldende, dansende, muzikale,
verzamelende Voordorpers willen..... exposeren,
optreden, huis beschikbaar stellen/ inrichten?
graag reageren door een e-mail te sturen aan:
voordorpsverbeelding@gmail.com
Rhonda Spates en Martien Op den Velde

c Agenda
Zondag 9 juni, 12.30-16.00 uur
GroenMoetJeDoen-dag, de Voortuin.
Om 12.30 uur wordt de Voortuin feestelijk
geopend door wethouder Mirjam de Rijk.
Zondag 9 juni, 13.00-17.00 uur
GroenMoetJeDoen-dag Volkstuinenpark
De Pioniers aan de Kögllaan 30.
Zie voor het volledige programma www.gmjd.nl
Zaterdag 15 juni, 14.00 - 18.00 uur
Jubileumprogramma Het Groene Dak,
Locatie: Tuinhuis en binnentuin, ingang hoek
Sandinostraat/Bolivarstraat.
Zaterdag 6 juli, 3 augustus, 7 september 10.00 uur
Park Voorveldsepolder: schoonmaakacties.
Verzamelen bij het tunneltje aan de Ariënslaan.

COLOFON
GEEF NU!

Giro555
Den Haag

SAMENWERKENDE
H U L P O R G A N I S AT I E S
www.giro555.nl

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, Andrea Lehr,
Brigitte Venturi, Frans van den Berg, Han Ellenbroek,
Henny Stekelenburg, Ingrid Rohde, Jan Wijnand Groenendaal, Jenny Lindhout, Joep van de Laar, Marcel Reinartz,
Paul Klein Kiskamp, Petra van Straaten, Rymke Wiersma,
Sander Ekstijn en Tieneke de Groot.
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De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

