
Van de redactie
Voordorp Vooruit verschijnt vijf keer per jaar digitaal (deze keer ook!), maar eenmaal per jaar maken 
we ook 2000 ‘ouderwets’ gedrukte exemplaren. Die verspreiden we huis-aan-huis in de buurten 
Voordorp en Veemarkt, zodat iedereen ook op papier kan lezen wat er in de buurt gebeurt. Want dat 
is nogal wat. En dan hebben we het niet alleen over de vogeltelling in Ons Buiten of het rijden met 
de lokale VW e-Golf, maar ook over de verbreding van de A27, het sluipverkeer op de A. Romerostraat en de huizen van
Voordorp die als warme broodjes verkocht worden. En natuurlijk ook over de Buurt Mobiel, de gierzwaluwen, winkel-
centrum De Gaard, de EnergieBox en nog veel meer. Wie de smaak te pakken krijgt van deze buurtkrant en voortaan

meer wil lezen over de eigen buurten, kan zich aanmelden bij voordorpvooruit@casema.nl. Ook verwijzen
we u graag naar https://www.facebook.com/voordorpvooruit.
Voordorp Vooruit wordt mede mogelijk gemaakt door een jaarlijkse bijdrage uit het
Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. Wij bedanken het wijkbureau Noordoost voor de
toekenning hiervan en voor de prettige samenwerking. Veel leesplezier, Sander, Koert en Anita
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De indruk bestaat dat een groot deel van het autoverkeer (in beide
richtingen) op de Kapteynlaan en het gedeelte van de  A. Romero-
straat doorgaand verkeer (‘sluipverkeer’) is. De Kapteynlaan en het
gedeelte van de A. Romerostraat is een 30 km-straat waar niet-
bestemmingsverkeer ongewenst is,’’ schrijft Sweco kristalhelder in
haar onderzoeksverslag. Ze komt met een aantal aanbevelingen (zie
verderop), die de gemeente op gaat volgen.

Kapteynlaan/A. Romerostraat/Sartreweg zijn namelijk bedoeld als 
wijkontsluitingswegen en niet bedoeld voor doorgaand verkeer. 
De groei van de wijk en het sluipverkeer maakten ingrijpen in 2016
noodzakelijk. Het wijkbureau en de wijkraad Noordoost hadden aan-
gegeven dat de oude situatie niet optimaal was en dat de veiligheid
best verbeterd mocht worden.

Op het punt van veiligheid lopen de meningen nu, een jaar later, flink
uiteen. De gemeente en de wijkraad vinden dat weggebruikers met

IngezondenAdvies: stop het sluipverkeer! 
hun gedrag zelf ook verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Landelijk
gezien blijkt de nieuwe inrichting – het mengen van verkeer, waarbij
fietsers meer ruimte krijgen - veiliger te zijn. Waarom in Voordorp dan
niet? Verkeersexperts geven aan dat mengen het beste werkt in 
straten waar niet te veel auto’s rijden en fietsers de overhand 
hebben. Eén meting in Voordorp geeft echter aan dat gedurende 
90 minuten 169 fietsers en 793 auto’s voorbijkwamen. Oftewel veel
meer auto’s dan fietsers. 

De nieuwe inrichting gaat alleen goed functioneren als het auto-
verkeer drastisch afneemt. En dat zou kunnen lukken met de 
volgende – door Sweco aanbevolen - maatregelen:
• Na de verbouwing van de Gaard komt er een hoge drempel aan

het begin van de Kapteynlaan;
• De gemeente spreekt met de politie af dat er ook in 30km gebied

gehandhaafd gaat worden op snelheid;
• Het meer accentueren van het SCHOOL-gebied;
• Aanpassen kruising A. Romerostraat/Sarteweg: 

Het doortrekken van het fietspad van A. Romerostraat naar
Sartreweg (westzijde)
De overweging om het verkeer op de A. Romerostraat voorrang 
te geven op de Sartreweg (oostzijde)

Verder gaat de gemeente het aandeel van het sluipverkeer meten en
dat regelmatig herhalen om te kijken of de genomen maatregelen
effect hebben. Meer info kunt u vinden op:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersveiligheid/kapteynlaan/

Hoe meng je het verkeer?
‘Onder welke voorwaarden werkt mengen van verkeer?’ Dit was
de vraag die de gemeente onlangs stelde aan verschillende
experts uit diverse disciplines. Gedragsdeskundigen, verkeers-
kundigen, Qbuzz, de Fietsersbond en anderen spraken over de
voor- en nadelen van auto’s, fietsers en bussen op dezelfde weg.

Check het filmpje, de presentatie en de uitkomsten (er is ook
specifiek gekeken naar ‘onze’ Kapteynlaan).
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersveiligheid/verkeer-mengen/

Veel te veel auto’s 
op A. Romerostraat
Het ingenieursbureau Sweco uit De Bilt (de vroegere
Grontmij) heeft de in 2016 aangepaste verkeerssituatie
voor en achter de spoorwegovergang in Voordorp
onlangs bekeken. En de verkeersdeskundigen 
ontdekten wat veel Voordorpers ook al hadden 
geconstateerd: het stikt daar van het sluipverkeer.



VAN DE WERKGROEP A27 

Eerste vertraging in 
uitvoering plannen 
verbreding A27
De verbreding van de A27 is met een jaar
vertraagd. Dat komt door een besluit van de
Raad van State. Dit uitstel is er gekomen

omdat het Nederlandse ammoniakbeleid ter beoordeling ligt
bij het Europese Hof van Justitie. Pas na een Europese 
uitspraak hierover kan de beroepsprocedure tegen de 
verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht worden behandeld.
Vermoedelijk wordt dat op zijn vroegst najaar 2018. 

De Kerngroep Ring Utrecht, waarin Utrechtse natuur-, milieu-
en bewonersorganisaties samenwerken, is blij met de
opschorting door de Raad van State:
,,Wij proberen uitstel van het besluit tot 
verbreding te krijgen. Door ons beroep bij de
Raad van State is de eerste vertraging in de
uitvoering van de plannen ontstaan,’’ zegt 
Jan Morren. De Kerngroep hoopt dat een
nieuw kabinet het plan uitstelt en andere
oplossingen gaat onderzoeken. Tieneke de
Groot van de Kerngroep:  ,,Voor de wijken
Voordorp en Rijnsweerd hebben we voor

elkaar gekregen dat de geluidsschermen hoger worden
dan oorspronkelijk gepland. Maar waar ik me vooral 
zorgen over maak, is dat door meer verkeersstromen 
– er komen twee rijbanen bij – de luchtkwaliteit zal 
verslechteren. Daar kan de overheid alleen wat aan
doen. De Kerngroep wil graag uitstel, zodat  de landelijke politiek tot
een andere opvatting over de verbreding van de A27 kan komen. 
Ze hoopt dat een nieuw kabinet het plan uitstelt en andere door de
snelheid omlaag te brengen naar 80 km.’’
Volgens Rijkswaterstaat zal de doorstroming verbeteren en files 
opgelost worden. ,,Weet je wat er gaat gebeuren?’’ zegt Jan. ,,Wel-
licht komt er op de snelweg een paar minuten tijdswinst voor de
Utrecht passerende automobilisten, maar het verkeer komt vast te 
zitten op de wegen naar en in de stad Utrecht. De gemeenteraad 
van Utrecht pleit daarom ook met ons voor uitstel van het besluit en
echt onderzoek naar alternatieven.’’

Tieneke en Jan roepen de bewoners van Voordorp en Vee-
markt op 24 september naar de her-
denking in Amelisweerd te komen!
(check hun facebook/website voor
details)

Meer info: www.snelwegen-utrecht.nl

Tieneke de Groot uit Voordorp en Jan Morren
uit Rijnsweerd zijn actief in de Kerngroep
Ring Utrecht en tegen de verbreding van de
A27.

Je huis verkopen is vandaag de dag een fluitje van een
cent. En in Voordorp gaat het dan ook nog eens
supersnel. Veel sneller dan in de rest van de stad. 
Uit cijfers van makelaarssite Funda blijkt dat van de 
20 huizen die in het eerste half jaar van 2017 in onze wijk 
te koop werden aangeboden, er 16 binnen een maand
waren verkocht. En 11 zelfs binnen twee  weken. Ter ver-
gelijking: landelijk staat een woning momenteel gemiddeld
63 dagen te koop en in de stad Utrecht 30 dagen.

,,Voordorp is qua woningaanbod een geslaagde wijk,’’ 
zegt Evert Dibbets van Pauw Makelaars. ,,Anders dan in 
veel andere wijken zijn er in Voordorp woningen in allerlei
prijsklassen. Dat zorgt voor veel interesse en een gezonde 
door-stroming. De huizen gaan als warme broodjes over de
toonbank.’’
Birgit Hendriks van Beumer Garantiemakelaars: 
,,Er is momenteel weinig aanbod in de markt, waardoor 
– ook in Voordorp – de vraag naar  appartementen en 
eengezinswoningen erg groot is.’’

Voordorp is in de eerste helft van de jaren ’90 gebouwd. Dat
betekent dat de meeste woningen nu zo’n 25 jaar oud zijn.
Zo gauw er iets op de markt komt, duiken de kopers erop af.
Makelaar Dibbets: ,,Sommige straten zijn erg populair. De
R.A. Kartinistraat bijvoorbeeld. Daar is, zoals wij het noemen,
een goede huis-tuinverhouding. Dat vinden veel mensen aan-
trekkelijk. Half augustus kregen we bij Pauw Makelaars in de
Kartinistraat een woning in ons aanbod met een vraagprijs
van 465.000 euro. Binnen drie dagen hadden we al drie 
biedingen boven de vraagprijs en was het pand verkocht.’’

Birgit Hendriks van Beumer snapt die populariteit van Voor-

dorp wel. Ze noemt het een rustige, frisse woonwijk met 
een goede mix van mensen. ,,Gewild bij jonge starters, door-
stromers, maar ook bijvoorbeeld bij mensen die gaan 
scheiden. Een van de partners blijft dan in Tuindorp wonen 
en de andere verhuist – om dichtbij de kinderen te wonen –
naar Voordorp.’’ Dan kunnen ze terecht komen aan de
Aartsbisschop Romerostraat. De appartementen daar – van
ongeveer 200.000 euro – lopen als een trein en zijn soms 
al binnen een dag verkocht. ,,Ze zijn populair bij starters,
maar ook bij particuliere beleggers, voor de verhuur. En die
laatsten winnen meestal, omdat ze de vraagprijs direct kunnen
ophoesten.’’

Erfpacht afkopen kost nog steeds
een smak geld
Op 24 augustus was er een raadsinformatiebijeenkomst
van de gemeente over het voorstel van de nieuwe 
(aangepaste) regeling erfpacht 2017. Als voorbeeld een
persoonlijke situatie (appartement met einde tijdvak 
2040 en een WOZ 2015 van €159.000). 
De oorspronkelijke regeling voor de afkoopsom was met
regeling 2003 €33.000, met 2016 €12.000 en nu met
2017 €9.000. De afkoopsom is flink lager geworden
natuurlijk, maar het is nog steeds een flinke smak geld 
om even op te hoesten! Volgens het Platform Erfpacht
Utrecht zijn de verschillen in afkoopsommen erg groot.
Verdere behandeling van het voorstel in de commissie 
S&R is op 28 september.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wonen/erfpacht/erfpacht-afkopen-nieuwe-regeling/

Warme broodjes: Huizen Voordorp worden supersnel verkocht



Winkelcentrum De Gaard in de
startblokken
De plannen voor winkelcentrum De Gaard zijn goed-
gekeurd en de vergunningen zijn of worden verleend. 
De voorbereiding en bouw kan vanaf dit najaar echt
beginnen. Dat is ruim 9 jaar na de start van de klank-
bordgroep, die het begin was van de participatie van
deze verbouwingsronde! Daarvoor was er ook al eens
een poging geweest voor verbetering van het winkel-
centrum, maar die haalde het niet. Vorig jaar bestond
het winkelcentrum 50 jaar en de laatste serieuze aan-
passingen aan de binnen- en buitenkant waren in 1991.
Dat was in de tijd dat Voordorp ontwikkeld werd. 
Hoog tijd voor deze geplande upgrade (in oppervlak en
uitstraling) van het huidige winkelcentrum. Zeker gezien
de nieuwbouw van alle woningen bij de Veemarkt en in
Tuindorp-oost. De klankbordgroep is al een tijdje opge-
heven en vervangen door een BLVC (Bereikbaarheid,
Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)-groep, die
het proces in de fase van de uitvoering in de gaten zal
houden. Op naar een groter en mooier winkelcentrum,
zodat we er weer
een flinke tijd van
kunnen genieten!

In memoriam 
Jip 2003 - 2017
Zoals Jip in zijn Snuffelhoek van
juni j.l. zelf nog vertelde, was hij
ernstig ziek. Mij, Jips baasje, rest
het bericht dat we op 11 juli in

besloten kring afscheid van hem hebben genomen. Het was
een droevige dag. Ik had nog niet eerder afscheid genomen
van een hond en de beslissing viel zwaar. Ruim 13,5 jaar was
mijn leven verbonden met een wezen dat onvoorwaardelijk
van mij hield. 
In de tijd dat Jip als jonge pup bij mij kwam wonen, stond
mijn leven op z’n kop. Twee jaar daarvoor had ik de diagnose
borstkanker gekregen en mijn leven was niet meer vanzelf-
sprekend. Alsof van de ene op de andere dag mijn toekomst
was weggevaagd. Het was Jip die mij het vertrouwen terug-
gaf. Hij was de kleinste uit het nest Jack Russells. Een hand-
vol hond. Helemaal wit, met een zwart hartje als neus.
Samen konden wij het leven aan.  
Leven met een hond betekent naar buiten gaan. Je huis uit
en de wijk in, die ik nu pas goed leerde kennen.
Langzaamaan bouwde ik weer energie op, raakte ik mijn 
vermoeidheid kwijt. Kreeg weer belangstelling voor wat er in
de samenleving gebeurde. Ik leerde door Jip nieuwe mensen
kennen en kwam zo op de avond, ergens in het najaar van
2004, waar het buurtcomité werd opgericht. Die avond werd
ook besloten om een buurtkrant voor Voordorp te beginnen

met als doel om de inwoners meer bij hun wijk te betrekken.
Nog voor het jaar om was verscheen de eerste editie van de
Voordorp Vooruit en stelde Jip zich als kenner van Voordorp in
zijn column ‘De Snuffelhoek’ voor aan zijn buurtgenoten. 
De wereld - en Voordorp  natuurlijk - gezien door de ogen van
een kleine eigenwijze Jack Russell. De manier waarop hij door
het leven stapte, onbevangen en nieuwsgierig, maakte dat ik
zag wat hij zag en hoorde wat hij hoorde. Nam ik achter de
computer plaats met Jip in mijn nabijheid, werd ik zelf een
beetje Jip. 
Lieve lezers, Jip is niet meer. Er zal geen ‘Snuffelhoek’ 
meer geschreven worden. Het leven van een klein en dappere
hondje is ten einde. Zijn verhalen blijven. U kunt ze altijd
teruglezen op zijn weblog. 

Op zijn               Jips! 

Adriana Oliehoek 
Alle blogs van Jip: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/

Vier
Burendag
in De
Voortuin
Buurtmoestuin 
De Voortuin
bestaat dit jaar 
5 jaar - ons eerste
lustrum - en dat
willen we samen
met alle vrij-
willigers, familie,
vrienden én de
buurt vieren! 

We starten op Burendag, zaterdag-
middag 23 september vanaf 12.30
uur met een workshop ‘Maak je eigen
huidolie’. Rond 15:00 uur spreiden we
ons picknickkleedje uit op het gras, in
het hopelijk warme septemberzonnetje
en genieten met elkaar van een pick-
nick-high tea tot ongeveer 17:00 uur.

Bij slecht weer zijn er in en rond De Voortuin (achter de bushalte
Simon Bolivarstraat) partytenten. Neem s.v.p. een picknickkleed en
wat lekkers mee. Website http://www.devoortuininvoordorp.nl/
Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD
Ingezonden



NIEUWS VAN  DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

Gierzwaluwen weer helemaal terug in Voordorp
Vorig jaar viel het op dat er veel eerstejaars gierzwaluwen rondvlogen, op zoek naar nest-
gelegenheid. Meerdere kasten werden door deze ‘pubers’ van binnen geïnspecteerd, om er bij
een positieve keuring het volgende jaar in te gaan broeden - dit jaar dus. Hoe is dat afgelopen?!

Er wordt altijd gezegd dat het 10 jaar kan duren voordat gierzwaluwen de kasten of neststenen herkennen 
en in gebruik gaan nemen. In Voordorp werd er al het tweede jaar gebroed. Dat paartje werd attent gemaakt op de kast door de cd met lok-
geluid, die een bewoner via een speakertje naast de kast afspeelde. En in de jaren erna bleven er enkele gierzwaluwpaartjes komen, hoewel er
een dip was in de vorige twee zomers. Het jaar 2017 blijkt een keerpunt te zijn. Dit jaar hebben in zeven kasten gierzwaluwpaartjes gezeten.
Het was niet altijd duidelijk of er ook gebroed werd, maar aan de hand van piepende jongen en het gedrag van de oudervogels vermoeden we
dat in zes kasten jongen zijn gevoerd. Ook was het aantal gierende en zoekende gierzwaluwen groter dan vorig jaar. Dat betekent dat de kleine
kolonie in 2018 opnieuw groter kan worden!

Veemarktstenen. Niet alleen in speciale kasten, ook in zogeheten neststenen kunnen gierzwaluwen broeden. Die holle stenen worden
gewoon mee gemetseld. Van buiten zie je een klein gat, binnen is een ruimte voor gierzwaluwen (of spreeuwen of huismussen) om in te 
broeden. Inmiddels zijn er verspreid over diverse huizenblokken in de Veemarkt 58 neststenen ingemetseld, en er komen er meer aan. 
Het kan lang duren voordat deze stenen als geschikte nestplek herkend worden door gierzwaluwen. Als iemand met lokgeluid wil gaan werken,
dan heb ik daar informatie en materiaal voor.

Werkgroep gierzwaluwen Voordorp - Tieneke de Groot - tienekedegr@gmail.com

Ingezonden

IngezondenChauffeur worden van het 
leukste voertuig van Utrecht?

Het duurde even, maar nu gaat het
gebeuren: op veler verzoek start
binnenkort Buurt Mobiel ook in
Noordoost. Stichting Buurt Mobiel

biedt vervoer voor korte ritjes voor en door de wijk.
Vrijwilligers halen mensen op met handige, elektrische
voertuigen. Zo wordt boodschappen doen, naar de dokter
gaan of op visite weer makkelijk en leuk. Wij werken met
een strippenkaart. Ritje bestellen, even Buurt Mobiel bellen! 

Lijkt het je leuk om als chauffeur aan de slag te gaan? 
Heb je een rijbewijs, ben je klantvriendelijk en ken je Noordoost
goed of wil je Noordoost beter leren kennen? Mail dan naar
info@buurtmobiel.com, neem contact op via 06-39721486 of
bekijk onze vacatures via de Vrijwilligerscentrale Utrecht:
https://www.vcutrecht.nl/organisatie/47710/stichting-buurt-mobiel
Buurt Mobiel is ook nog op zoek naar centralisten die het leuk 
vinden om ritten van mensen die bellen in te plannen. 
Voor meer informatie, zie www.buurtmobiel.com. 
Kom ook aan boord! Stichting Buurt Mobiel

Stand van
zaken
nieuwbouw
Veemarkt

Blok X (MarktMeesters) en Y (SuperLofts)
Blok X is eind juni feestelijk in gebruik genomen. In
augustus en september wordt de watergang achter blok
X en Y aangepakt. De watergang krijgt een speelser aan-
zien en wordt daarbij verbreed en van begroeiing voor-
zien op de kanten. Tevens komt er een nieuwe brug over
de verbrede watergang naar volkstuincomplex De
Pioniers.

In blok Y is het een drukte van belang. Iedereen is
bezig met keukens, badkamers en stukadoors. 
De appartementen zijn casco opgeleverd, dus is er nog
veel te doen. Met het bestuur van blok Y is veel contact
over het parkeren van de bouwbusjes. 
Meer nieuws over de ‘Wonen in Veemarkt’ zie website /
nieuwsbrief:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/wonen-in-veemarkt/

VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

VEEMARKT



De merel staat op nummer 1 
Over de bomen en de 
planten in Ons Buiten is
veel kennis bij de leden 
van de vereniging. 
Maar hoe zit het met de
vogels in deze groene Voordorpse oase? Welke soorten broeden er? In dit voorjaar zijn wij,
twee grensbewoners van de Kartinistraat, met die vraag aan het werk gegaan. Vier keer 

hebben we alle paden van het park bewandeld met verrekijker, pen, plattegrond plus een lijst met alle vogels die we
hier verwachtten. 
Het doel was: territoria in kaart brengen. Toen we alle
data ingevoerd hadden, konden we conclusies trekken. 
We vatten die hieronder samen.
De merel komt in alle tuintellingen van
Ons Buiten tevoorschijn als koploper. 
In de Nationale tuinvogeltelling is de
huismus nummer 1. Wij hebben hele-
maal geen huismussen gezien. Van de
mezen is de koolmees het meest 
algemeen. De houtduif voelt zich heel
goed thuis in Ons Buiten. We hebben 
er op een wandeling 23 geteld, de
hoogste score van alle soorten, maar
qua territoria zijn we voorzichtig met

onze schatting. Dan zijn er soorten die we niet bij iedere ronde tegenkwamen, maar die wel voldeden
aan de criteria voor een territorium. Dat waren de boomkruiper, goudvink, groenling, grote bonte
specht, vink, kraai, zanglijster en zwartkop. In de sloot waren het de wilde eend en waterhoen.
Van deze vogels is de goudvink ongetwijfeld de meest bijzondere. Niet alleen vanwege zijn prachtige
kleuren, maar ook om zijn schuwe gedrag en uiterst bescheiden zang. Van de bonte specht zagen we 
op onze laatste wandeling het hele gezin tegelijk. En wat betreft de zang is de zanglijster beslist de 
kampioen. Dit is een eerste poging om de vogelwereld van Ons Buiten in kaart te brengen. In de 
winter gaan we beslist nog een paar keer op pad, omdat we dan andere vogels zien dan in het voorjaar. 

Top 10:
In totaal hebben we van 21 soorten territoria vast-
gesteld, van sommigen slechts één en van anderen
meerdere territoria. Koploper was de merel met acht
territoria, gevolgd door de houtduif. 
Hieronder de soorten met meer dan een territorium.

Soort Territoria
Merel 8
Houtduif 4
Koolmees / Pimpelmees / Winterkoning 3
Ekster / Heggenmus /Meerkoet / Roodborst / Tjiftjaf 2

“Onze eigen
Voordorpse ‘Freek

Vonk’ met een
ringslang bij het

water naast
Tuinenpark Ons

Buiten”.

De afgelopen 3 maanden is mijn Voordorpse 100%
elektrische VW e-Golf van de Testrijders al met acht-
tien mensen mee geweest en heeft de auto bijna
7.000km gereden. Op 30 juni was de officiële 
introductie van alle 20 Utrechtse Testrijders met 
wethouder Lot van Hooijdonk. In Utrecht zijn wij met
onze e-Golfs op deze manier ‘rijdende showrooms’!

Het blijft iedere keer leuk om te zien hoe verrast mensen
reageren als de auto start. Je hoort namelijk helemaal niets.
Het enige visuele effect is dat een metertje verspringt van
OFF naar 0% power. Zet de automaat in DRIVE en het ‘CO2
vrij’ rijden kan beginnen! Om het bereik van de auto te ver-
groten kun je nog kiezen uit een modus ECO of ECO+ en
het niveau waarmee energie wordt teruggewonnen bij gas
loslaten. Tijdens het rijden hoor je verder alleen het geluid
van de banden en de wind.

In een vorig stukje stond dat de effectieve ‘range’  200 kilo-
meter is. Dat blijkt in de praktijk ook zeker wel te kunnen,
maar dan moet het te rijden traject niet volledig bestaan uit
snelwegen. Het aantal laadpalen in Nederland is best hoog
en wordt met de dag hoger (bij ons in Voordorp/Veemarkt
zijn we vrij goed voorzien). Via een APP kun je makkelijk
‘real-time’ zien waar de palen staan en of ze beschikbaar zijn
om te laden. Nog even een paar cijfertjes voor de liefheb-
bers: van de 36KWh accu is ongeveer 30kWh beschikbaar

voor rijden. Met snelweg kom je op 6 km/kWh, in de stad
op 8 km/kWh en gemiddeld tot nu toe op 7 km/kWh met
deze auto en mijn rijstijl. Opladen van een lege accu kost 
5 uur bij een laadpaal (1 uur bij snellader langs de snelweg
en 15 uur thuis op 220V). Een volle ‘tank’ kost thuis €6 en
openbaar met een laadpas €10 (voor 200km). Het is een
beetje puzzelen vooraf, maar dat went echt heel snel. Kom
je ook eens kennismaken (mail even naar ekstijn@casema.nl
voor een afspraak/vraag)? Het rijd geweldig lekker stil en
schoon! Tot nu toe voor mij een heel positieve ervaring.
https://www.detestrijders.nl/elektrisch-rijden-en-autodelen-voor-heel-utrecht-mogelijk/

Al 18 ‘proef/testrijders’ voor de VW e-Golf



IngezondenEnergieBox komt ook 
na de zomer naar je toe
De afgelopen tijd hebben al veel bewoners van huur-
woningen in Voordorp meegedaan aan het project
EnergieBox. Dit is een initiatief van de gemeente Utrecht 
en de Utrechtse woningcorporaties, bedoeld om huurders 
te helpen hun energielasten te verlagen. Alle huurders in
Utrecht komen in aanmerking voor een gratis energie-
advies, met bijbehorende EnergieBox. Dat is een doos met
energiebesparende gadgets, waarbij men aan de slag kan
gaan om het energieverbruik omlaag te brengen. 

Wat is het resultaat tot nu toe (stand van zaken op 24
augustus)?
Portaal heeft 116 huishoudens aangeschreven aan de Steve
Bikostraat met een uitnodiging om mee te doen met de actie.
Hiervan heeft 40 procent interesse getoond. Er zijn al 25 adviezen
gegeven en er staan nog meerdere ingepland. De gemiddelde
besparing die mogelijk is bedraagt maar liefst €172 per jaar. 
Ook trek in een lagere energierekening? De actie EnergieBox loopt
nog tot het einde van dit jaar. Aanmelden kan nog altijd. 
Bel 030 302 15 17 op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur
voor een afspraak, of regel het even digitaal op 
(www.energiebox.org/aanmelden)

IngezondenGeen knutsels maar kunst 
bij obs Voordorp
Op obs Voordorp maken de kinderen kunstzinnige werk-

stukken op hoog niveau, waarop ze echt trots
zijn. Dat is te danken aan de inzet van
Susanne Rutten. De leerkracht van groep 7 is
deze zomer, als een van de eerste twintig
mensen in Nederland, geslaagd voor haar
meesterproef ‘cultureel begeleider’.

Kunst- en cultuureducatie is belangrijk op
de basisschool van Voordorp en Veemarkt.
,,We hadden altijd al creatieve middagen,
maar ik vond het jammer dat er niet meer
uit kwam. Door de kinderen gericht te
begeleiden en door mijn collega-leerkrach-
ten te scholen, gaat het niveau omhoog,’’
vertelt Susanne Rutten. Oproep: obs
Voordorp werkt ook met lesprojecten en
het eerste thema is dit jaar ‘Amerika en Australië’. Daarna volgen
‘moderne geschiedenis’, ‘communicatie’, ‘milieu en kringloop’ en
‘kunst’. Zijn er mensen in Voordorp of Veemarkt met kennis van of
ervaring met de genoemde onderwerpen? Zij zijn van harte welkom
om de leerlingen hierover te vertellen. 

Mail naar: 
directie@obsvoordorp.nl
of bel naar directeur
Thamar Henneken: 
030 271 90 11.

HET LACHENDE PAARD

‘Dak voor de dieren’ zit erop!
Midden augustus hadden de dieren van stadsboerderij 
Het Lachende Paard hun mooie nieuwe dak! Na een succes-
volle crowdfunding actie is in één week tijd het hele dak
vervangen met helaas zeer wisselvallig weer. Iedereen staat
nu weer lekker droog. 

Ondertussen is er ook al druk werk gemaakt van de tegen-
prestaties door & met de dieren (wandelsessie, fotosessie etc.). 
Ze vertellen graag over hun avonturen op Facebook en nemen
daarbij ook selfies. Alle reden voor de dieren om te blijven ‘lachen’!

Ingezonden
Levensverhalen van waarde
Heeft u wel eens over-
wogen om uw levens-
verhaal of dat van uw
ouders op te (laten)
schrijven? Voor uzelf of
voor uw (klein)kinderen?
Het geschreven levens-
verhaal van vader, 
moeder, opa of oma,
met historische context en herinneringen aan familieleden van 
vorige generaties, kan een dierbaar geschenk zijn voor u en uw
nazaten. Ook het vertellen over het leven doet veel mensen al
goed. Heeft u hiervoor interesse? Ik ben Melle Knulst, journalist/
schrijver in Voordorp. Ik maak levensverhalen en familie-
kronieken, met aandacht voor historie en de vitale levenslijnen.
Bij mij krijgt u een mooi geschreven en vormgegeven boek in 
handen.

Meer weten? Kijk dan eens op mijn website:
www.verhalenvanwaarde.nl



IngezondenKom bridgen!
Bridgen in een gezellige en gemoedelijke omgeving?

Dat kan elke woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur in de Jeruzalemkerk bij
winkelcentrum De Gaard. Er wordt gespeeld
in 2 lijnen. Na drie tafels is er een pauze
met koffie of thee. Wij beginnen weer op 
6 september.

Belangstelling of wilt u meer informatie: bel 030-2730909. 
U kunt ook op proef een keer meespelen (vooraf even aanmelden).

IngezondenOpen lesochtend 
Basisschool De Regenboog
Op woensdag 15 november 2017 organiseert Basisschool
De Regenboog aan de Wevelaan 2 een open lesochtend. 
Dus bent u op zoek naar
een goede school in de
buurt, dan is dit een uit-
gelezen kans. Deze open
lesochtend is bedoeld 
voor ouders die op zoek 
zijn naar een school en voor ouders van wie het kind al op
De Regenboog is ingeschreven en die het komende halfjaar
naar school gaat.

U hoeft zich niet aan te melden voor deze open lesochtend en het
spreekt voor zich dat u uw kind kunt
meenemen.
Het programma begint om 8.30 uur en
duurt tot ongeveer 10.15 uur en is
vanaf eind oktober te vinden op onze

website www.onzeregenboog.nl

IngezondenKUNST IN HET KORT
• KUNST LOCALE biedt 

kinderen de mogelijkheid om
in het atelier hun ideeën en
fantasie te vertalen op een
beeldende wijze. Het atelier 
is in Voordorp bij beeldend
kunstenares Martien Op den
Velde. Daar worden met diverse materialen eigen kunstwerken
gemaakt. De cursus is voor kinderen vanaf 5 jaar. Voor meer
info kijk op www.martienopdenvelde.nl

• ELS VEGTER organiseert weer
schilderlessen en workshops in
haar atelier. Een dag materie-
schilderen (kennismaking) op 
12 september of 5 en 24 oktober,
HerfstSchilder2Daagse
- op 17/18 oktober en een 
‘Dit ben ik’ schrijf- en schilder-
workshop op 28 oktober. 
Meer informatie www.elsvegter.nl

• Onder de titel NABIJ is er van zondag 3 september t/m 
zondag 19 november 2017  een serie van dertien foto’s van
Jacqueline Hulst te zien in
de Tuindorpkerk (Suringar-
laan 1, Utrecht). Het zijn
kleurrijke en mysterieuze
foto’s, waarbij het niet
direct duidelijk is wat er 
te zien is. De bedoeling is
de kijkers schoonheid te
laten ontdekken van plaatsen waar je het niet zou verwachten. 
Iedere zondag  te zien van 11.00 tot 12.00 uur.

• Tot 1 oktober 2017 kan iedereen in Griftsteede (Griftpark) 
bekijken wat deelnemers aan het Open Atelier ‘ONTDEK JE
EIGEN KRACHT” in de
afgelopen 10 maanden
zoal hebben geschilderd
en getekend. Bij het Open
Atelier gaat het niet om
het aanleren van teken-
en schildertechnieken,
maar om het beleven van
kleur, vorm en het ontdekken van je eigen verbeeldingskracht.
In het nieuwe seizoen is er weer bijna elke week op maandag-
middag een Open Atelier ‘Ontdek je eigen kracht’ voor inwoners
van Utrecht-Noordoost. Meer info: hversteegde@gmail.com

’N GROENE KANS 

Biologische groente, 
ook in Voordorp
Floor en Jan zijn tuinders van ’n Groene
Kans in Groenekan, waar ze biologische groenten telen en die al
jaren één keer per week -met de bakfiets- naar Voordorp brengen.
Hier staan ze in de voortuin van één van onze trouwe klanten. 
Voor wie? Voor iedereen die de groenten besteld heeft. Dat kan via
onze webwinkel, tot een uur voordat we gaan oogsten.

Meer informatie (inclusief aanmelden) is te vinden op:
www.groenekans.nl/verkoop/afhaalpunt/vd

Samen thuis in de wijk
In de wijk Noordoost Utrecht zijn wij (pastoraal centrum Pauluskerk,
3 Tuinenparken, Nieuw-Blijenburg, Wijkraad, Huis in de wijk, De
Leeuw, Huiskamer Tuindorp-Oost, Griftsteede, Wijk&co en stichting
BuurtWelzijn) bezig om alle activiteiten in deze wijk samen te 
voegen en kenbaar te maken aan de oudere wijkbewoners. 
Dit noemen wij de ‘Samen thuis in de wijk’ agenda. Het is de 
eerste gezamenlijke activiteitenagenda van verschillende bewoners-
initiatieven in Noordoost. 
Meer info op www.MijnBuurtWelzijn.nl.

Ingezonden



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Jeroen Blokland, Marijke van Zoelen,
Tieneke de Groot, Jenny Lindhout, Sanne de Groot, 
Adriana Oliehoek, Thamar Henneken, Wijbrand Keuning,
Melle Knulst, Floor van Ede, Joke Kraan, Jane Verleun,
Maarten van Oene, Ton Mook, Leo Lentz, Marit Oude
Engberink, José van Gurp, Marianne van den Berg, 
Hendra Versteegde, Els Vegter, Martien op den Velde, 
Koert Bouwman, Anita van Dijk en Sander Ekstijn.

Sluitingsdatum kopij: 26 november 2017
(verschijnen 3 december 2017)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
9 september: Open Monumentendag
11 september: Inschrijving Voordorp 
Verbeelding sluit 
23 september: 5 jaar Voortuin (Burendag)
24 september: Herdenking Amelisweerd 
(Ode aan de bomen)
12 november: Voordorps Verbeelding
15 november: Open lesochtend 
De Regenboog

IngezondenRUIGENHOEK 

De achtertuin van Voordorp…
Het Noorderpark!
Getipt door een vriendin heb ik deze zomer een paar mooie
wandelingen gemaakt door het recreatieterrein De Ruigen-
hoek en het Gagelbos, ook wel het Noorderpark genoemd.
Nooit geweten dat wij Voordorpers zo’n fantastische 
‘achtertuin’ bezitten! 

Via verschillende fiets- en
wandelpaden kom je in een
oase van rust en dat aan 
de rand van de stad. Er is
veel water waar je (water)-
vogels kan spotten, maar
ook een zwemvijver waar-
van flink gebruik werd
gemaakt. Zo kwam ik langs
een minicamping met de
toepasselijke naam ‘Tussen
Hemel en Aarde’ en een kleinschalig volkstuinencomplex bij het
pas gerestaureerde Fort Ruigenhoek waar vaak activiteiten worden
georganiseerd.

Via het recreatiegebied wandel je naar het Gagelbos. 
De boswachter organiseert regelmatig een ‘avondsafari’ in het
Gagelbos. Hij neemt je mee het bos in om reeën te spotten, want
die zijn er volop! Op de terugweg belandde ik voor een heerlijke
lunch op het terras bij forelvijver De Ruigenhoek. 

Ik heb wat sites opgezocht voor meer informatie, in de hoop dat u
deze ‘achtertuin’ van Voordorp ook gaat ontdekken!

Wilt u de nieuwsbrief met informatie over het Noorderpark/
Ruigenhoek ontvangen? Mail lara@lrau.nl
Meer info over de activiteiten in het Gagelbos?
www.staatsbosbeheer.nl
Meer weten over de visvijver De Ruigenhoek?
www.forelvijverderuigenhoek.nl

IngezondenDe zevende Voordorps
Verbeelding komt eraan
Op 12 november is het
weer tijd voor de 
kunstroute Voordorps
Verbeelding. Op deze 
zondagmiddag, tussen
13.00 en 17.00 uur, kan
iedereen weer genieten
van kunst, muziek en
theater dichtbij huis. 
Het wordt de zevende
Voordorps Verbeelding. 

Dit jaar is er een aantal
bekende gezichten bij, maar ook kunstenaars die voor de 
eerste keer meedoen. Aanmelden kan overigens nog steeds, 
tot 11 september. Woon je in Voordorp en wil je ook wel eens je
creaties tonen, je theateract opvoeren of muziek ten gehore 
brengen? Doe dan mee aan de kunstroute. Of misschien ken 
je iemand buiten de wijk die interesse heeft om mee te doen? 
Stel dan je huis, tuin of garage ter beschikking voor een gastoptre-
den of expositie. 
Stuur een mailtje naar voordorpsverbeelding@gmail.com en kijk 
op onze website www.voordorpsverbeelding.nl


