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VOOR
Van de redactie
Het was en wordt gezellig in en om Voordorp! De GroenmoetjeDoen!-dag (www.gmjd.nl) staat weer voor de deur. 
Op diverse plaatsen in de wijk kunnen we ons laten inspireren om positief om te gaan met “klimaatverandering in de
stad”, het thema van dit jaar. En daarbij kunnen we elkaar ontmoeten; dat is ook belangrijk als je het hebt over klimaat-
verandering. Immers, om met elkaar te kunnen delen en lokaal voedsel te verbouwen, moet je elkaar wel kennen!
Gelegenheid tot ontmoeting bood ook winkelcentrum de Gaard met een voorjaarspicknick en ook bij de Biltse Grift
staat de koffie klaar. De elektrische buurtbakfiets is feestelijk in gebruik genomen door Mobiel VTO. OBS Voordorp had
een reünie. Ook is er nieuws over de beschikbaarheid van biologisch voedsel in de buurt en heeft Energieteam Voordorp
weer waardevolle tips voor het omlaag brengen van onze energierekening. Let tenslotte ook nog even op het artikel
over de wijziging in de afvalverzameling die op stapel staat en de weg naar ons winkelcentrum; die hebben behoorlijk
wat impact. Veel leesplezier! Wie gaat ons op Facebook aan de 300ste like helpen? Sander en Marian.

Je kunt kiezen tussen:
• Groenten kopen bij het winkeltje 'n Groene Kans.
• Over een paar weken groenten via de webwinkel bestellen en ze bij

het afhaalpunt in de wijk halen.
• Zelf groenten plukken bij zelfoogsttuin Kansrijk.
Een heel aantal mensen uit Voordorp is er al bekend mee: regionale
biologische groenten zijn verkrijgbaar via de webwinkel van ’n Groene
Kans. Maar er is nieuws onder de zon: op hetzelfde terrein is een
nieuwe tuin én een nieuw concept ontsproten: zelfoogsttuin Kansrijk. 
Beide tuinen bevinden zich aan de Groenekanseweg 142 in Groene-
kan. Dit is hemelsbreed slechts 1,5 km van Voordorp vandaan. Op de
fiets ben je er in 10 minuten en vergis je niet: met de auto doe je er
ook 10 minuten over (omdat je niet binnendoor kunt). Beide tuinen
zijn gecertificeerd biologisch, er wordt een zo’n breed mogelijk palet
aan seizoensgroenten geteeld. Dat waren de overeenkomsten. 

En dan nu de verschillen:

KANSRIJK
Zelfoogsttuin Kansrijk wordt gerund door
Miklós Kroeze (29), net afgestudeerd op
de Warmonderhof en vol energie en
ideeën. Na enige jaren als binnenhuis-
architect verbannen te zijn geweest 
achter de computer, zoekt hij nu 
definitief de buitenlucht op.
Hij wil tuinder zijn en dat ook graag delen met anderen. Zijn tuin valt
onder de noemer ‘gemeenschapslandbouw’ en is daarmee open voor
klanten: zij mogen zelf komen oogsten. Wat is er mooier dan je eigen
sla te zien groeien en je eigen radijsjes uit de grond te trekken?
Miklós verzorgt het hele seizoen de groentetuin (ca. 3.000 m2). 
Hij schoffelt, zaait, plant en trekt onkruid. Hij is als het ware een
‘groente-hovenier’: waar een gewone hovenier je tuin onderhoudt en
jij naar het resultaat mag kijken, onderhoudt Miklós de groentetuin en
mag jij er kijken, proeven, oogsten en mee koken!
Het runnen van een tuin is elk jaar weer een flinke investering terwijl
je niet weet hoe het weer zal worden, welke belagers er om de hoek
komen kijken en hoe groot je oogst zal zijn. De klanten van Kansrijk
delen hier in mee: aan het begin van het jaar koop je een ‘aandeel in
de oogst’ voor het hele jaar. Dit komt er op neer dat je voor ongeveer

een tientje per week je groenten, aardappelen, kruiden en soms ook
fruit kunt komen oogsten tot eind november. Het oogsten kan op 
verschillende (vaste) momenten in de week.
De eerste oogst is al klaar, dus wie wil kan direct beginnen! Maar je
mag ook eerst even ‘virtueel’ kijken op www.tuinkansrijk.nl of ‘echt’
langskomen op (elke) zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur.

’n GROENE KANS
Tuinderij ’n Groene Kans
wordt sinds 2001 gerund
door Floor van Ede en Jan
Hilbert. Zij zijn inmiddels een
stukje ouder (43 en 50) en
hebben besloten niet meer 
al het land in gebruik te
nemen. Daardoor kwam er
een stuk vrij voor hun 
stagiair uit 2015: Miklós.
Nu er minder land in gebruik
is om groente te telen, kiezen Jan en Floor ervoor om alléén nog
maar direct aan de ‘eindverbruiker’ -de thuiskok- te leveren. Daarmee
verdwijnen hun producten uit de schappen van winkels als EkoPlaza
(De Bilt), de Korenmaat en RiodeBio. Op twee manieren kun je aan 
de groenten van ’n Groene Kans komen: in de winkel op hun tuin 
(’s zaterdags) of via de webwinkel.
Bestellen via de webwinkel gaat als volgt: je geeft je op via
info@groenekans.nl. Vervolgens krijg je een gebruikersnaam en
wachtwoord toegestuurd. Daarmee kun je op woensdag en donder-
dag inloggen in de webwinkel en uitzoeken wat en hoeveel je wilt. 
Op vrijdag worden deze groenten dan geoogst en op een vaste plek
in Voordorp gebracht, zodat het voor iedereen maar een paar minuten
lopen of fietsen is om aan lekkere, verse groenten te komen.
Noot voor de vaste klanten van de webwinkel: het is niet alleen de
natuur die laat is dit jaar, maar Floor en Jan hebben zelf ook een 
late start gemaakt. Daarbij komt nog een blessure (met bijbehorende
rusttijd), waardoor de webwinkel (en de winkel op zaterdag) naar 
verwachting pas de tweede helft van juni open gaat. De vaste klanten
en de mensen die zich nieuw opgeven, horen vanzelf wanneer het
zover is. (www.groenekans.nl)

IngezondenNóg meer aanbod biologische groenten op een biet-worp afstand
van Voordorp



VAN DE WERKGROEP A27 
VERBREDING RING UTRECHT?

Het Ontwerp Tracé Besluit voor de verbreding van de
A27 is vanaf 10 mei uit. Als gezamenlijke bewoners- 
en milieuorganisaties (Kerngroep Ring Utrecht) 
hebben we een eigen informatie-avond op 31 mei
georganiseerd en een demonstratie op 5 juni (helaas net voor 
het verschijnen van deze buurtkrant). Kijk op de volledig nieuwe
website van de verzamelde bezorgde organisaties die zich bezig
houden met de A27 voor het laatste nieuws: 
www.snelwegen-utrecht.nl.

Want: 
• Hoe komt de A27 er straks echt uit te zien? 
• Wat zijn alle gevolgen voor onze leefbaarheid? 
• En wat is eigenlijk de nut en noodzaak van dit plan? 
• Gaat het ook echt helpen om Utrecht bereikbaar te

maken/houden? 

En vooral: er zijn alternatieve oplossingen.

Een geslaagde avond

Vrijdag 20 mei was er een reünie op OBS Voordorp. Aanleiding is
het 25-jarig jubileum van de school. Vele oud-leerlingen en oud-
medewerkers  gaven gehoor aan de uitnodiging. Ook leerlingen van
het eerste uur waren aanwezig. Ze zijn ooit begonnen in een nood-
lokaal met maar 6 leerlingen. Door de uitbreiding en de andere
indeling van de school was het voor sommigen even oriënteren in
welk lokaal ze in groep 8 zaten. “Kijk hier zat ik.”, “Hoe is het
met…?” of “Weet je nog?” Het waren veel gehoorde zinnen die
avond. Soms moest er even in het geheugen gegraven worden om
iemand te plaatsen of om herinneringen compleet te krijgen.

Onze huisfotograaf ‘Joris Romp van Foto Romp’ was er om 
(klassen)foto’s te maken. 
De leerlingen van de huidige groep 8 verzorgden de catering
samen met de ouders van de Activiteiten Commissie.  De goede
verzorging, het enthousiasme en de grote opkomst van de oud-
leerlingen en oud-medewerkers zorgden voor een fijne sfeer en
een vrolijk weerzien. De avond was veel te snel voorbij. 
Mocht je de reünie gemist hebben: op
www.facebook.com/OBSVoordorpReunie/ staan foto’s.

IngezondenGrote duurzame initiatieven in Voordorp 

Groot dak zoekt zon! De vlag
kan uit! Ook met wimpel?
In de vorige editie brak Frans van den Berg een lans om
“grote daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen”.
Dit om mensen die dat graag willen, de kans te geven te
gaan verduurzamen. Voor vereniging van eigenaars
Artemis in Voordorp is dat bij hun ALV gelukt! De drie
stemmingen over dit onderwerp zijn ieder bijna unaniem
aangenomen. Hoera!!! Dus de vlag kan uit wat hun
betreft. Of er ook een wimpel bij gaat komen is nog niet
zeker, maar de voortekenen zijn positief. Het beschikbaar
stellen en verder onderzoek betekende namelijk nog
niet dat er ook direct zonnepanelen komen. Er is apart
gestemd over een proefinstallatie (dat is de wimpel in dit
geval). Daar moet nog aan wat kleine voorwaarden vol-
daan worden om dat door te laten gaan. Als het zo ver is
laten we dat zeker weten en gaan dat ook met een
‘officieel momentje’ omkleden.

Hoe complex en
uniek deze gebeur-
tenis is kun je verder
lezen in een zeer
recent artikel
“Verduurzaming van
VvE’s: Topsport” op

de website van VvE Centraal. Hierin zitten verwijzingen
naar meerdere artikelen die deze problematiek verder
uitdiepen en ook een gedetailleerd beeld geven van hoe
het gelukt is in Voordorp. Dat er maar meerdere VvE’s
mogen volgen. 
www.vvecentraal.nl/2016/05/27/verduurzaming-vves-topsport/
Verder was er op 28 mei de eerste verjaardag van het
Utrechtse EnergiePlan en is er nu de Utrechtse Zon-10-
daagse. Beide in het stadskantoor. 
Laten we onze landelijke voorsprong op het gebied van
zonne-energie proberen vast te houden of zelfs uit te
bouwen. We hebben ambities!



Vrijdag 27 mei was wethouder Lot van Hooijdonk op bezoek in
Voordorp. En wel om de elektrische bakfiets van Mobiel VTO
officieel in gebruik te nemen. Want ja, sinds kort is Voordorp
een buurtbakfiets rijker, dankzij de gemeente. En dat mooie 
feit moest natuurlijk gevierd worden!

Nadat de wethouder het rode lint had doorgeknipt, kwam de 
elektrische bakfiets tevoorschijn uit de mooi versierde stalling. 
Daarna volgde natuurlijk een proefrit, en als een speer vloog de 
wethouder onder luid gejuich met de bakfiets door de straat… 
Want ja, die bakfiets rijdt echt 
super gemakkelijk en kan dus 
ook heel snel rijden.
In het Tuinhuis van het Groene
Dak werd het feestje verder

DE SNUFFELHOEK
Het is al weer een heel poosje geleden dat
ik de hondenschool bezocht. Ik moest daar
socialiseren en bevelen leren als BLIJF
NAAST AF HIER. Woorden nodig om mijn rol

in de samenleving als hond zo goed mogelijk te vervullen. 
Het woord KOEKJE kende ik het eerst.
Ja, honden krijgen ook onderwijs en moeten ook testjes
afleggen voor ze een mooi diploma en medaille krijgen.
Alleen is het niet vanzelfsprekend dat iedere hond naar
school mag. Het zijn voornamelijk honden die in een goed
nest terecht zijn gekomen met baasjes die het belangrijk 
vinden dat hun hond naar school gaat. En hun afkomst
natuurlijk, dat speelt ook een rol. Ik heb bijvoorbeeld op mijn
School in Bilthoven niet één vuilnisbakkenhond gezien. Het
kan toeval zijn, maar bij mij in de klas zaten alleen maar ras-
honden. En hun baasjes waren echte liefhebbers, merendeels
goed opgeleid met veel kennis over honden en natuurlijk 
konden ze het ook betalen, want de hondenschool is een
privéschool waarvoor de overheid geen subsidie geeft. 
Ik geloof zelfs dat ik de enige hond was die in een mandje
voor op de fiets naar de les kwam. Al die andere honden 
werden met de auto voor – en weggereden. Ik bedoel maar:
ook in de hondenwereld geldt dat opleiding en afkomst het
verschil maken en niet de capaciteiten van de hond zelf.
Niets nieuws onder de zon dus. Ook niet de uitkomst van het
onderzoek dat een kind van laag opgeleide ouders een lager
vervolg schooladvies krijgt dan het kind van hoger opgeleide
ouders terwijl ze dezelfde capaciteiten hebben. 
Baasje herinnerde zich nog een spraakmakend onderzoek.
Het was midden jaren zestig van de vorige eeuw. Robert
Rosenthal* en Léonore Jacobsen, twee onderzoekers toonden

toen al aan dat de prestaties van kinderen op school samen-
hangen met de verwachting die de leraar van zijn pupil heeft.
Een hoge verwachting zorgt voor een betere prestatie. Bij een
lage verwachting presteert een kind minder. 
Maar zo vraag ik me dan af, waarom heeft een onderwijzer
een hogere verwachting van het ene kind dan van het 
andere? Heeft dat misschien te maken met het milieu waaruit
die kinderen komen? Begrijpt de onderwijzer intellectuele
ouders misschien beter dan laaggeletterde ouders en past hij
zijn verwachtingen over de kinderen daar op aan? Denkt hij
anno 2016 nog altijd dat een dubbeltje geen kwartje kan 
worden? Krijgen kinderen van rijkere en hoger opgeleide
ouders nog altijd meer kansen op hoger onderwijs? Meer 
kansen op betere banen? Meer kansen op een langer en
gelukkiger leven dan kinderen van arme en laaggeschoolde
ouders terwijl ze dezelfde leermogelijkheden hebben?
Gelukkig voor al die mensenkinderen heeft de Minister van
Onderwijs beloofd dat niet het advies van de leraar, maar de
Citotoets weer beslissend wordt voor de vervolgopleiding van
een kind. Een Citotoets heeft vooraf geen verwachtingen van
het kunnen van een kind.
Helaas maakt dat voor honden niet uit. Wij zijn gewoon beter
af bij baasjes die wat meer ontwikkeld zijn. Die nadenken
over onze opvoeding. Ons naar school sturen en willen 
betalen om met ons naar de dierenarts te gaan. Ook wij 
zullen dan langer en gelukkiger leven!

Woef!             Jip

Alle blogs van Jip: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com
Email: jip.russel@gmail.com

*Robert Rosenthal
www.youtube.com/watch?v=hTghEXKNj7g

IngezondenElektrische Buurtbakfiets officieel van start!
gevierd met een hapje en een drankje, en werd een presentatie
gegeven over Mobiel VTO en over de bakfiets.
Mobiel VTO heeft de bakfiets in zijn beheer.  Mobiel VTO, het buurt-

netwerk van de wijken Voordorp, Tuindorp
(Oost) en Veemarkt, verbindt buurtbewoners
die hun auto’s en andere vervoermiddelen
willen delen. Dat gebeurt via de website van
de auto-deelorganisatie My Wheels. Sinds
kort is nu dus ook de elektrische bakfiets te
huur voor de buurt.

Dus, wil je een zak potgrond van het tuincentrum, 
met een goed gevulde picknickmand naar het
Noorderpark, of met je kinderen naar het Griftpark?
Pak die bakfiets! 
Leuk, hip en ook nog eens goed voor het milieu!

Wil je de elektrische bakfiets huren? 
Dat kan heel gemakkelijk.
Voor 5 euro ben je al lid van Mobiel VTO. Het huren
zelf is 5 euro per dagdeel en voor een hele dag betaal
je slechts 10 euro.

Voor meer info:
www.voordorpopeigenkracht.nl/mobiel-vto
Of stuur een reactie naar: mobielvto@gmail.com



Bestemmingsplan en
omgevingsvergunning  
Er is goed nieuws over de voortgang van de herontwikkeling van Winkelcentrum 
De Gaard. Medio mei heeft projectontwikkelaar Top Vastgoed de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. Deze vergunning is nodig om de 

veranderingen in de bebouwing en aan de wegen en pleinen te mogen uitvoeren.
De volgende stap is dat de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente wordt opgestart, om 
de verbouwing en nieuwbouw juridisch-planologisch vast te leggen. Deze procedure begint met een onderzoek van de
gemeente naar de volledigheid en juistheid van de
ingediende stukken. Als de stukken akkoord zijn
bevonden, wordt een zogenaamde ‘ontvankelijk-
heidsverklaring’ afgegeven, waarna de inhoudelijke
behandeling formeel wordt gestart. Rond de zomer
zullen het Definitief Ontwerp (DO) Bouwplan, DO
Inrichtingsplan en het Voorontwerp Bestemmingsplan
zes weken (waarvan minimaal drie weken buiten de
reguliere schoolvakantie) ter inzage worden gelegd op
het gemeentehuis. Zo heeft iedereen de gelegenheid
om de plannen in te zien en eventuele suggesties voor
aanpassing of verbetering aan te dragen. Informatie over het moment dat de documenten ter inzage liggen, zullen door
de gemeente bekend worden gemaakt en zijn te vinden op de website over de herontwikkeling, www.denieuwegaard.nl.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

Bijzondere voorjaarspicknick 
in Winkelcentrum De Gaard 
Een picknick kan natuurlijk overal: op het strand, in het
bos of gewoon in de tuin. Maar het kan zelfs in een 
winkelcentrum! Zo vormde Winkelcentrum De Gaard
onlangs de bijzondere locatie voor een heuse picknick. 
Op de Troosterhof stonden vrolijk aangeklede picknick-
tafels klaar waar men gezellig kon aanschuiven, terwijl 
een jazztrio zorgde voor een sfeervolle achtergrond-
muziek. Ook was er een grasmat neergelegd, waarop 
mensen met een eigen picknickkleed een mooi plekje 
konden zoeken.

Herontwikkeling
Aanleiding voor de picknick is de herontwikkeling van het winkelcentrum waar de afgelopen tijd zowel voor als 

achter de schermen hard aan is gewerkt. Om de buurt-
bewoners te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid,
organiseerde Winkelcentrum De Gaard, samen met 
eigenaar Van der Vorm Vastgoed, deze bijzondere 
picknick. Vele buurtbewoners genoten van het warme
weer, met een picknicktasje met lekkers, verse kibbeling
en een glaasje alcoholvrije bubbels, beschikbaar gesteld
door de winkeliers van De Gaard. De echte zoetekauwen
konden terecht bij de kraam van OBS De Beiaard. Hier
kon men genieten van heerlijke cake, cupcakes of een
suikerspin in ruil voor een bijdrage aan de hoognodige
opknapbeurt van het schoolplein.

Winkelcentrum als ontmoetingsplaats
Winkelcentrum De Gaard streeft ernaar een aantrekkelijke ontmoetingsplaats te bieden voor de buurtbewoners. 
Om dit te stimuleren worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals deze bijzondere voorjaarspicknick. 
Ook in de toekomst wil het winkelcentrum deze rol blijven vervullen en zelfs nog verder uitbreiden. Binnen de 
herontwikkeling zijn, naast de uitbreiding van het winkelaanbod, meer en gevarieerdere horeca met terrassen en 
de inrichting van het vernieuwde, grotere centrale plein dan ook belangrijke aandachtspunten. Zodat er in de 
toekomst nog meer mogelijkheden voor de buurtbewoners zijn om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan
leuke activiteiten. De Gaard moet het ‘hart van de wijk’ worden en daar wordt hard aan gewerkt!



Ingezonden

Hoe begin je met 
energie besparen?

Zo moeilijk is dat niet. Je moet gewoon ergens beginnen in
huis. Ik weet nog goed, hoe dat bij mij begon…
In 1979 kreeg ik mijn eerste woning toegewezen, een klein maar
leuk appartement aan de Monnetlaan op Kanaleneiland. Ja…. toen
woonde ik nog niet in Voordorp. Eindelijk een eigen huis en weg van
die studentenkamer. Er moest het nodige worden ingekocht aan
woninginrichting. Dat was een goede gelegenheid om ook het 
energieverbruik mee te laten wegen bij de aankopen.
De extra verlichting bestond uit van halogeenlampen, geen gloei-
lampen meer. Toen was halogeen nog energiezuinig. Van spaar-
lampen en ledlampen had nog niemand toen gehoord.
De vensters met thermopane glas waren niet goed afgekit, dus had
ik flinke tocht, maar niet voor lang. Ik ging op kierenjacht met de 
kitspuit en dat deed wonderen. Voor de prijs van één tube kit nam
mijn wooncomfort flink toe. 
Mijn koelkast werd een degelijk en energiezuinig tafelmodel. Niet
onnodig groot, maar zeker niet te klein. Ik koos voor de uitvoering
zonder vriesvakje. Het achterwege laten hiervan scheelt de helft in
het verbruik, niet 0,9 maar 0,45 kWh per dag. Besparing, makkelijk
50 gulden per jaar. Het vriesvak had ik toch niet nodig. Als ik al eens
ijs wilde, dan op naar de ijssalon! 
De wasmachine werd een compacte bovenlader met een voor die 
tijd bescheiden energieverbruik. Gelijk een extra werkblad in mijn

keuken. Bij mijn eerste jaarafrekening met de energiemaatschappij
kreeg ik zo maar 500 gulden terug van de energieleverancier! 

Bij mijn verhuizing naar de Steve Bikostraat hield ik ook weer 
rekening met energiebesparing. 
Ik heb gemerkt, dat het bij mij niet in grote ingewikkelde dingen zat,
zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, maar in een
aantal kleine maatregelen. Hier kreeg ik het energiegebruik omlaag
met tochtstrippen, de kitspuit, het gebruik van LED lampen en 
spaarlampen, een gordijn achter de voordeur, radiatorfolie en slim
ventileren.
Wat aanpassingen in mijn gedrag leverden ook het nodige op. Een
graadje lager stoken, geen licht laten branden in kamers waar ik niet
ben, een uurtje voor het slapen gaan de verwarming uit, gordijnen op
tijd sluiten. Met een energiemeter kon ik mijn totale stroomverbruik
zien. Hiermee kon ik sluipverbruikers opsporen. 
Bij mij staan geen apparaten onnodig stand-by. Een simpele stroom-
onderbreker doet hier wonderen. Bedenk wel, 1 Watt stand-by
stroomverbruik kost 2 Euro per jaar. Een voorbeeld van een geweldige
besparing: De oude ventilator verbruikte 45Watt, dus 90 Euro, de
nieuwe verbruikt slechts 3 Watt….. tel uit je winst! 
Dankzij de besparende maatregelen heb ik nu een termijnbedrag van

slechts 36 Euro en een comfortabeler huis.
Wil je ook een lagere energierekening en
een comfortabeler huis? Ga besparen! Voor
goede ideeën, kijk eens op de website van
www.voordorpopeigenkracht.nl -
Energieteam. Wij helpen je graag verder.

De Biltse Grift
Kennen jullie ons al?
Op de Steve Bikostraat 334-338 staat een heel gezellig leer-
huis van Abrona met 19 jongeren met een licht verstandelijke
beperking. Daarbij wonen er ook twee studentes op kamers.
We hebben hier een hele fijne methode ontwikkeld om mensen
met een beperking zo veel mogelijk te kunnen leren. 
De belangrijkste pijler is misschien wel, dat de jongeren zelf koken,
schoonmaken en de tuin onderhouden. Ze leren hierdoor de taken
doen en samenwerken. 
We hebben er een boekje over geschreven. 
www.abrona.nl/over-abrona/publicaties/boekje-12-5-jaar-de-biltse-grift
We doen mee met een belangrijke prijs in de gehandicaptenzorg met ons boekje en hopen dat het heel veel begeleiders inspireert om anders
te gaan werken.

In maart dit jaar, hebben we op de Biltse Grift weer mee gedaan met de open dag in de week van Zorg en Welzijn. 
Het was een gezellige avond met heerlijke roti. Er waren ook buren uit Voordorp en er was een verslaggever van Vrijheid in de Zorg: 
http://vrijheidindezorg.nl/2016/03/we-zijn-hier-niet-zo-van-de-regeltjes-een-bezoek-aan-woon-leervoorziening-de-biltse-grift/

10 september hebben we een barbecue voor onze contacten, natuurlijk nodigen we onze buren dan ook uit.
Wil je erbij zijn, mail ons dan even op biltse.grift@abrona.nl.
Kennen jullie de site hoiutrecht.nl al?  Onze Sagar heeft daar ook zijn verhaal verteld: 
http://hoiutrecht.nl/ik-krijg-een-superleuk-gevoel-van-koken/
We willen graag wat voor anderen betekenen. De jongeren helpen onze buren graag met het aannemen 
van postpakketten, helpen op een burendag, een keer een maaltijd verzorgen of boodschappen doen voor
een zieke buur. Schroom niet ons om hulp te vragen.
We koken sinds een paar weken elke donderdag 14 maaltijden voor oudere cliënten van Abrona die in 
Nieuw Bleijenburg wonen. We hebben gelukkig een bakfiets met een iso box waar we de maaltijden lekker
warm in weg kunnen brengen. Het lijkt op donderdag wel een cateringbedrijf, omdat we dan 36 maaltijden
klaarmaken! Denk aan 10 kilo aardappels schillen….
Benieuwd naar onze locatie? Altijd welkom voor een bakje koffie…..

Ingezonden



Tuinenpark 
De Driehoek
Thema: ‘klimaat-
verandering in de stad’

Programma:
13.00 Start programma
13.30 Meditatieve wandeling (ca 25 min)
14.00 - 16.00 Smoothies maken
14.30 Meditatieve wandeling (ca 25 min)
15.30 Eten van het land

Proeverij met hapjes van de Agrarische Natuur
Vereniging (ANV) Noorderpark

17.00 Afronding GMJD

Doorlopende activiteiten vanaf 13.00:
• Verkoop plantjes- en stekjes en groenteplantjes
• Tuinspulletjesbeurs
• Informatie composteren, vogels op de Driehoek
• Verkoop jubileumboek De Driehoek
• Kinderprogramma
• Verkoop thee/koffie/wijn met zelfgemaakte taarten

Tuinenpark Ons Buiten
Thema: ‘duurzaamheid’

Programma:
13.00 Start programma
13.00 - 14.00 Open tuinen, bezoek de 

open tuinen met witte of 
groene (tuinen met zonne-
paneel) markeringen, en zie
welk verschil zonnepanelen kunnen maken

14.00 -16.30 Activiteiten rondom ’t Buitenhuis (clubgebouw)
16.30 Muziek op het terras van duo Franky and Johnny
18.00 Afronding GMJD

Doorlopende activiteiten rondom ’t Buitenhuis 
van 14.00 tot 16.30: 
• Informatie Zonne-energie; wat brengt het op? 
• Proef lokaal duurzame agrarische producten
• Schilderen voor kinderen, maak met z’n allen één groot schilderij 

van een duurzame omgeving (achter de loods)
• Bloemschikken
• Kringloop Markt
• Verkoop koffie/thee, ijs, wijntje

De Voortuin
‘Thema: buurtmoestuin’

Programma:
13.00 Start programma
14.00 - 16.00 Proeverij
• Kom bijzondere streekproducten 

proeven: van biestpannenkoeken 
tot honingijs

• Maak je eigen pesto met de kruiden 
en bloemen van de Voortuin

• Raad eens welke kruiden in onze kruidenthee zitten
17.00 Afronding GMJD

Doorlopende activiteiten vanaf 13.00:
• Verkoop moestuinplantjes
• Proefritjes met de duurzame elektrische bakfiets van buurt-netwerk

Mobiel VTO
• Informatiestand Energieteam Voordorp

Tuinenpark De Pioniers
Thema: ‘beleef de natuur’

Programma:
13.00 Start programma
13.00 - 15.00 Het leven van een bijenvolk.

Bijenvrouw Tine vertelt hierover in de Bijenstal
15.00 - 17.00 Optreden duo Zarapito; muziekmix van jazzy, pop en

Latijns-Amerikaanse muziek
17.00 Afronding GMJD

Doorlopende activiteiten vanaf 13.00:
• Proeverij met hapjes van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV)

Noorderpark
• Rondleiding over de Beleeftuin
• Zelf over het park wandelen via de wandel-app of papieren wandel-

folder
• Terras met verkoop in de kantine van fris, ijs, wijn en bier en

thee/koffie
• Verkoop van de inmiddels vermaarde zelfgemaakte taarten van

Bea&Bibi

ANV Noorderpark bakt op 12 juni bij GMJD
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark is in de middag van 12 juni tijdens de GroenmoetjeDoen! dag 
nadrukkelijk aanwezig op Tuinenpark Ons Buiten. Daar worden heerlijke streekproducten gepresenteerd zoals biertjes
van Hommeles, broodjes hamburger en rabarber-crumble taart. Ook op de andere tuinparken De Pioniers, 
De Driehoek en de Voortuin worden, weliswaar in kleiner assortiment maar niet minder lekker, streekproducten 
gepresenteerd. Vervoer tussen de verschillende parken is geregeld met een huifkar.

13.00 – 17.00  Rondritten Huifkarren tussen de tuincomplexen 
van Utrecht Noordoost:
– route huifkar van De Driehoek > Ons Buiten > De Voortuin > De Pioniers

vertrek om de 15 minuten of bij volle kar –

GroenmoetjeDoen!-dag 2016 – Utrecht Noordoost



Op het Symposium bespreken we de uitdagingen en oplossingen rondom
klimaatverandering in de stad. Denk aan wateroverlast en hogere 
temperaturen. Wat kunnen we nu doen en wat is de toekomstvisie op 
de klimaatverandering.

Locatie: Castellum Hogewoerd, Hogewoerdplein 1 /
Groenedijk 1A, de Meern
Datum: Zondag 12 juni 2016. Entree: Gratis

Aanmelden:
www.gmjd.nl/aanmelding-voor-symposium-klimaatverandering-in-de-stad
www.gmjd.nl info@gmjd.nl
Elke vijfde aanmelding krijgt een Dopperfles van Ons Water kado.

Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:
09:30 – 10:00  inloop
10:00 – 10:15  wethouder Kees Geldof
10:15 – 10:45  Jeroen Kluck – Klimaatverandering in de stad
10:45 – 11:30  Erwin Rebergen – Water in Utrecht
11:30 – 11:45  pauze
11:45 – 12:00  HDSR – Guus Beugelink – Hoogheem-

raadschap De Stichtse Rijnlanden
12:00 – 12:15  afronding en wat er de rest van de dag te

doen is.
12:15 – 12:30  Corrie Reijnhout, directeur UN – Opening

Waterweek Utrecht Natuurlijk

Symposium Klimaatverandering in de stad

WRNO - Buurtgesprek Veemarkt
Op uitnodiging van de Wijkraad Noordoost was er op 19 mei een
bijeenkomst waarin bewoners van de Veemarkt hebben gepraat 
over wat er zoal leeft bij hun en wat de buurt nodig heeft om met
elkaar goed van start te gaan. Deze eerste bijeenkomst had een 
verkennend karakter. Op basis van de uitkomsten zal er waar-

schijnlijk meer georganiseerd worden rond bepaalde thema’s die leven.
Als Wijkraad consulteren we jaarlijks wijkbewoners over één of meerdere actuele thema´s. Voor de wijkraadpleging 
van 2016 kiest de Wijkraad Noordoost ervoor om met een specifieke buurt in gesprek te gaan: Veemarkt. In een 
wijkraadpleging komt het halen en brengen van informatie van de Wijkraad naar bewoners en vice versa aan bod. 
De ambitie van de wijkraadpleging is ook om het gesprek en de contacten in de buurt te stimuleren.

Bijna 30 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging waardoor de 
oorspronkelijke locatie bij de brandweer te klein was en er gewisseld 
is naar het gastvrije tuinenpark van De Pioniers. Het werd een inter-
actieve avond met eerst per straat in een groepje kennismaken om
daarna met 2 groepen ieder een tafelkleed vol te schrijven en te 
tekenen met onderwerpen die leven (en deze daarna weer te ver-
gelijken). Ik noem er hier vast een paar: kinderspeelplaatsen (nu 
erg blokgericht), buurt BBQ, afvalcontainers (nog geen glas), fiets-
parkeren (ook autoparkeren), geluid van de Biltse Rading (ook A27),
communicatie buurtAPP, voertuig delen, etc.. Echt heel divers! 
De bewoners zijn over het algemeen heel tevreden met hun nieuwe plek in de buurt en de stad. Leuk om zo’n nieuwe
enthousiaste/actieve bewoners te ontmoeten, want ze gaan ook echt zelf aan de slag. (www.wijkraadnoordoost.nl)

VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

VEEMARKT

Het Nieuwe Inzamelen
De plannen beginnen vorm te krijgen. Iedereen heeft een
aankondiging ervan in de bus gehad. Tevens is er een
inloopavond geweest op het wijkbureau waarop bewoners
meer details konden verkrijgen of om te kijken naar 
mogelijke alternatieven. Ondertussen is de termijn van
inspraak verlopen en zal er vanuit de gemeente een stuk

komen met alle vragen en de antwoorden. Dan kunnen de
plannen definitief gemaakt worden en officieel ter inzage
gelegd. De uitvoering zal in het tweede deel van het jaar
gaan plaatsvinden (zou zeker voor kerst klaar moeten zijn 
als alles mee zit). Als de containers geplaatst zijn, volgt de
gemeente het de eerste 3 maanden op de voet om mensen
te laten wennen aan de overgang (want het is best in-
grijpend, is de ervaring in andere delen van de stad).
www.utrecht.nl/afval/het-nieuwe-inzamelen/

Herinrichting Kapteynlaan/-
Romerostraat
Binnenkort ontvangt iedereen een
wijkbericht met meer informatie over
de voorgenomen uitvoering van het
project herinrichting Kapteynlaan/-
Romerostraat. Houdt rekening met
hinder in de periode van juli 2016 t/m november 2016. Meer
info en actuele gegevens op de website van de gemeente:
www.utrecht.nl/verkeersveiligheid/maatregel-34/



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:  
Aard de Kruijf, Adriana Oliehoek, Hanneke van Dijk,
Tieneke de Groot, Miranda Geise, Marieke Ettema, 
Joyce Parlevliet, Maarten van Oene, Jan Hilbert & 
Floor van Ede, Miklós Kroeze, Richard Tukker, 
Thamar Henneken, Karin de Jonge, Marcel Pisa, 
Sander Ekstijn en Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 31 juli 2016
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
11 juni: Open training BMX in Park
Ruigenhoek
12 juni: GroenmoetjeDoen!-dag
12 juni: Symposium klimaatverandering
(GMJD) – Castellum Hogewoerd
12 juni: Muziekmiddag Pauluskerk
18 juni: BMX Dikke banden Race in
Wilhelminapark
24 juni: Zoddenwandeling Westbroek (ANV)
10 september: Barbecue Biltse Grift

BMX Training

Zaterdag 11 Juni geeft wielervereniging Het Stadion een Open
Training BMX in park Ruigenhoek. Op de nieuw aangelegde
BMX baan verzorgt een echte BMX trainer een clinic voor
jeugd van 7 t/m 14 jaar. 
Deelname is volledig gratis. Een fiets en helm krijg je van Het
Stadion te leen. Mocht je zelf een BMX fiets hebben, neem deze
dan vooral mee!
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar dus schrijf je snel in!
Je vindt meer informatie op: 
www.wvhetstadion.nl/open-trainingen-het-stadion.

Ingezonden

Avontuurlijke
Zoddenwandeling in
Westbroek
Op vrijdagavond 24 juni organiseert de
Agrarische Natuur Vereniging Landschap

Noorderpark weer een avontuurlijke natuurwandeling door de
Westbroekse Zodden. De wandeling start om 19.00 uur aan de
Kerkdijk 36. Bij aanvang vertelt agrarisch natuurdeskundige Bert
van der Tol over het ontstaan van het Zoddengebied, waaronder de
verschuiving van een agrarisch naar een meer natuurlijk landschap. 
Ook Henk van Zijtveld, jaren geleden initiatiefnemer van de natuur-
wandeling door het Zoddengebied, leidt geïnteresseerden deze
avond rond. Ais Westbroekse agrariër heeft hij altijd al een grote
belang-stelling en liefde gehad voor de flora en fauna in dit gebied. 
Naast zijn agrarische kennis weet hij op boeiende wijze te vertellen
over de uiteenlopende plantensoorten en de prachtige zodden.
Interessant in het Westbroekse moerasgebied zijn de trilvenen. 
Deze komen in ons land sporadisch voor. Het gebied is rijk aan 
zeldzame planten en typische moeras-, water- en weidevogels. 
Wilt u deelnemen aan deze Zoddenwandeling? 

Aanmelden: (is gewenst, niet noodzakelijk) bij: Henk van Zijtveld, 
Telefoon: 0346 - 281266 of per mail : v.zijtveld@hetnet.nl
Datum: vrijdagavond 24 juni, aanvang: 19.00 uur 
[duur:circa 2,5 uur]
Locatie: Kerkdijk 36, Westbroek 
(achter de praktijk van huisarts Mientjes)
Kosten: ANV leden: gratis, niet-leden betalen: € 2,50
Na afloop van de wandeling krijgt u koffie/thee aangeboden
Laarzen zijn tijdens de wandeling gewenst

Ingezonden


