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IN VOORDORP
Dat zou prachtig zijn: een serie
housegreeningparties in onze
wijk, waarbij buren samen hun
energieverbruik aanpakken,
met hulp van een deskundige.
Het idee is simpel. Je komt
samen met een paar buren en
bespreekt de energierekening.
De ervaring is dat de verschillen heel verrassend zijn en de maat-
regelen voor flinke energiebesparing meestal eenvoudig.

Doe je mee? Het energieteam helpt daarbij. 
Om een idee te krijgen hoe het werkt zijn
Housegreening folders beschikbaar op
www.voordorpopeigenkracht.nl of neem contact
op met het energieteamvoordorp@gmail.com

IngezondenMAAK VOORDORP GROEN
DOE MEE en MELD JE AAN
100e huis aangemeld 
voor Nationale Duurzame Huizenroute

Op zaterdag 26 oktober 2013
stellen huiseigenaren van 
duurzame woningen in heel
Nederland hun huis open om
kennis te delen. Deze week
bereikte de huizenroute een
mijlpaal. Frans van den Berg
van Energieteam Voordorp uit
Utrecht werd verrast met een
bloemetje voor het aanmelden
van het 100e huis.

Van den Berg is eigenaar van een tussenwoning in Utrecht met
zonnepanelen op een rond dak. Hij is enthousiast over deelname
aan de huizenroute en deelt graag zijn ervaringen. ‘’Een kleine
inspanning heeft vaak al een groot effect op het energieverbruik 
en je kunt energie besparen met behoud van comfort. Tijdens de
Nationale Duurzame Huizenroute vind ik het leuk om over mijn
ervaringen te vertellen en mensen verder te helpen’’, aldus Van 
den Berg. Frans van den Berg is ook actief met het Energieteam
’Voordorp Op Eigen Kracht’. Dit buurtinitiatief verbindt bewoners 
uit de Utrechtse wijk Voordorp die duurzamer willen leven. 
‘’We helpen mensen met energievragen en dat is echt maatwerk:
we komen bijvoorbeeld bij de bewoner thuis om naar de CV-ketel 
te kijken. Stel je de ketel anders af, dan bespaar je energie en
geld.’’ aldus van den Berg.
Er is een grote diversiteit in huizen te zien op de website van de
Nationale Duurzame Huizenroute en iedereen kan op die dag zijn 
of haar duurzame ervaringen delen. 

Energiezuinig
Energiebesparende maatregelen zorgen voor een directe verlaging
van de maandelijkse kosten en beperken de gevolgen voor het
milieu. “De huizenbezitters die nu al de voordelen van energie-
zuinig wonen ervaren zijn de beste ambassadeurs om duurzaam
wonen bij andere huizenbezitters te promoten. Het enthousiasme 
– waarmee de kennis op zo’n dag vol concrete praktijkvoorbeelden
gedeeld wordt – werkt aanstekelijk. We denken dat veel bezoekers
van de Huizenroute hierdoor net dat laatste zetje krijgen om zelf
aan de slag te gaan”.

Je huis op de kaart MELD JE AAN!!!
De organisatie van de Nationale
Duurzame Huizenroute hoopt dat op 
26 oktober nog veel meer huiseigenaren
hun duurzame ervaringen willen delen. 
Aanmelden kan op
www.duurzamehuizenroute.nl.

Ingezonden

wint Utrechtse
Energie! Prijs

Het initiatief ‘Voordorp Op Eigen Kracht’, een groep bewoners uit
Voordorp die samen energie besparen en opwekken, heeft op 
donderdag 5 september de Utrechtse Energie! prijs gekregen.
Tijdens een netwerkbijeenkomst voor Utrechtse energie-initiatieven
is ‘Voordorp Op Eigen Kracht’’, door medebewonersgroepen uitge-
roepen tot het meest succesvolle en inspirerende energie-initiatief
van de stad.Tijdens de bijeenkomst in de Werkkathedraal aan de
Tractieweg hebben de diverse energieke buurtnetwerken met
elkaar kennis gemaakt, ideeën uitgewisseld en inspiratie opgedaan
voor hun initiatief. Ook was er de mogelijkheid tot speeddaten met
wethouder Mirjam de Rijk. De Utrechtse Energie! prijs is uitgereikt
door VVD gemeenteraadslid André van Schie. 
De Voordorpse bewonersgroep die onder andere ‘housegreenings-
parties’ organiseert, kan met de prijs professioneel advies naar
keuze inhuren, om het initiatief verder vorm te geven.

Brigitte Venturi en Frans van den Berg
ontvangen de Energieprijs 
van André van Schie

(foto: Allard Willemse)



NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP Ingezonden

Dubbellaags ZOAB
Het ligt er nu een paar maanden. Van meerdere mensen hoor ik dat het rustiger is geworden, en dat ze zelfs weer 
met een open raam kunnen slapen. Mijn ervaring is inderdaad ook dat het minder lawaaiig is geworden en vooral 
dat er mínder verkeer langs onze wijk raast. Het is crisis nietwaar?! 

Uitstel
De media hebben het niet opgepikt, maar enkele Utrechters wel: Minister Schultz stelt zowel het besluit als de start
van de aanleg van de Ring Utrecht twee jaar uit. Het Tracébesluit verschuift van 2014 naar 2016; de realisatie staat 
nu voor 2018 gepland in plaats van 2016. Het is geen afstel, maar toch! Je weet nooit of de lagere filedruk effect zal
hebben op de besluitvorming. 

Vierde meedenksessie
Rijkswaterstaat heeft weer een meedenkbijeenkomst gepland, een inloopavond zoals in juni. Tijdens deze avond kan je ontwerptekeningen
bekijken en commentaar leveren of vragen stellen aan deskundigen van RWS. Het gaat vooral om locaties verderop op de A27, maar toch 
interessant, vooral het eerste punt!

De onderwerpen zijn dit keer: 
•  Cross-over vanaf aansluiting A27 Veemarkt naar het zuiden (variant G)
•  Aansluiting A28 de Uithof
•  Varianten voor knooppunt Rijnsweerd
•  Fietsbrug de Koppel A12

Data waaruit je kunt kiezen:
Maandag 14 oktober, van 19.00 – 21.30 uur 
Dinsdag 15 oktober, van 19.00 – 21.30 uur 

Locatie: ’t Oude Tolhuis, Weg naar Rhijnauwen 13-15.
Aanmelden via ring.utrecht@rws.nl wordt op prijs gesteld.

Extra geld
Er is extra geld, 15 miljoen, toegezegd voor zogeheten bovenwettelijke maatregelen; lees: maatregelen voor inpassing en voor verbetering 
van de leefbaarheid die niet wettelijke verplicht zijn. Minister Schultz heeft de provincie Utrecht om advies gevraagd over de inzet van dit geld.
Vertegenwoordigers van de provincie zijn 14 en 15 oktober aanwezig om toe te lichten hoe de toedeling van dit geld in zijn werk gaat. 
Iedereen kan uiteraard ideeën aandragen bij deze vertegenwoordigers. Bijvoorbeeld benadrukken dat dit geld gebruikt moet worden om de 
nieuwste technische snufjes te gebruiken om de lawaaioverlast verder te beperken en vooral ook om de luchtkwaliteit te verbeteren!

Namens de Werkgroep A27 Voordorp, Tieneke de Groot. Zie ook: www.werkgroepa27voordorp.nl en www.ikgaverder.nl

In 1993 werden de eerste 
huizen opgeleverd binnen het
ecologisch woonproject Het
Groene Dak. Twintig jaar later
kunnen bewoners terugkijken 
op een bewogen geschiedenis.
Hun verhalen zijn gebundeld in
de jubileumuitgave 'Van Leem
naar Steen'. Dit boek vol foto's

en verhalen werd feestelijk ten doop gehouden tijdens het jubileumfeest in de zomer. Het twintigjarig bestaan is uit-
bundig gevierd in het Tuinhuis van Het Groene Dak met een muzikaal café, eco-markt, de Eerlijk Delen Show, cabaret 
en een interview met oprichter Marijke van Zoelen, een reünie met oud-bewoners, een swingfeest en een feestelijke
brunch op zondag. Ook buurtbewoners schoven aan en deelden in de
feestvreugde. Het Groene Dak is klaar voor het zilveren jubileum in 2018!
Als je nieuwsgierig bent naar humoristische verhalen over (mislukte) 
composttoiletten, leembouw, wonen langs de A27, sociale patronen en 
het wel en wee binnen dit eerste Utrechtse ecologische bouwinitiatief,
bestel dan 'Van Leem naar Steen' voor € 16,50 bij Han Ellenbroek
han@soespoes.nl Els Vegter

Ingezonden

Verkeer in Noordoost
Mocht je in de stad last hebben van vreemde verkeerssituaties meld deze dan op een interactieve site (van de VVD). Velen
gingen je al voor! Of kijk eens of je eigen melding er mogelijk al staat en stem daar dan op of geef een reactie. Je kunt
voor diverse vervoersmiddelen en diverse categorieën heel eenvoudig meldingen invoeren. Doen! www.verkeersmeldpunt.nl

Ingezonden

VAN LEEM NAAR STEEN



DE SNUFFEL-
HOEK
Hebt u het ook gehoord? We moeten allemaal

mee gaan helpen en elkaar verzorgen als we
ziek zijn, hulpbehoevend worden of in armoede vervallen. 
De Staat houdt het voor gezien. Er is geen geld meer om de 
verzorgingsstaat overeind te houden. 
Baasje zit in zak en as. Precies nu ze een lang leven van hard
werken in de gezondheidszorg achter de rug heeft. 
Jarenlang premies heeft betaald voor haar AOW, en andere
volksverzekeringen zoals de ABW, AWBZ, AWK en AW voor
nabestaanden, zegt Vadertje Staat: ‘Sorry, de schatkist is leeg.
Zoek het zelf maar uit! Wij trekken onze handen van u af.’
Baasje piekert zich suf waar al dat premiegeld van haar en al 
die babyboomers is gebleven?
‘Jip,’zegt ze, ‘juist nu mijn krachten afnemen ruimen ze de 
verzorgingsstaat op, maar wel (ons) belastinggeld in banken
pompen om zo die leeggelopen ballonnen in de lucht te houden.
Het moet niet gekker worden!’
Ze vindt dat de regering weer terug naar school moet. 
De geschiedenis opnieuw bestuderen. ‘Weten ze nog wel waar
Willem Drees voor stond of Marga Klompé? Of hoe Florence
Nightingale zieke mensen uit de klauwen van hoeren en dieven
heeft gered, door van de zorg een keurig en betaald beroep te
maken?’

Ze is echt heel erg overstuur. Ik kan haar niet helemaal volgen,
want ik ben een hond en mijn geheugen is helaas van korte 
termijn. 
Maar als baasje beweert dat we qua sociale toestanden terug-
keren naar de 18e eeuw en nog wel erger, omdat er toen nog 
kerken waren met charitatieve instellingen die arme mensen
soms hielpen, dan geloof ik haar op haar woord. 
Ik ben ook niet zo voor die participatiesamenleving. 
Mijn gezondheid en welzijn overlaten aan de sterkste en 
machtigste klojo in de buurt! Overgeleverd aan hun willekeur 
en dat in een tijd dat iedereen alleen maar oog heeft voor 
een iPhone of Tablet.
Nee dat is echt niets voor mij. Straks willen ze mij ook nog laten
participeren als hulphond. Moet ik alle deuren open maken voor
baasje. De TV aanzetten. Als er iets valt, dat voor haar oprapen
of het afwateringsputje van de douche schoonmaken omdat ze
niet meer kan bukken! Nee hoor, mij niet gezien. Ik zorg voor de
beweging en gezelschap ’s avonds naast baasje op de bank.
Vanavond gaan we een film kijken: Angela’s Ashes, naar het
boek van Frank McCourt. 
Zou volgens baasje dit kabinet ook eens moeten doen. 
Begrijpen ze misschien welke weg ze inslaan met hun 
participatiebeleid.

Woef!              Jip

Email: jip.russell@gmail.com
Weblog: www.jips-snuffelhoek.blogspot.com

NIEUWS VAN  DE GIERZWALUWWERKGROEP VOORDORP

GIERZWALUWEN VOORDORP najaar 2013
Iedereen is het misschien weer vergeten vanwege de fantastische zomer, maar het voorjaar was toch echt fris en somber. 
Het was de koudste lente in ruim veertig jaar. Het lijkt dus niet gek om te denken dat dit koude weer de oorzaak is van het 
feit dat er minder vogels in onze nestkasten zaten dan de afgelopen jaren. Maar gelukkig vormden de gierzwaluwen een 
uitzondering daarop!

Spreeuwen en mussen deden het wat minder
Het was een tegenvallend seizoen voor beide soorten. Althans in de nestkasten, daarbuiten weten we het niet. 
Broedden er vorig jaar nog 8 huismuspaartjes, dit jaar waren het er 5 in de nestkasten. 
Ook bij de spreeuwen was het aantal met een derde gekelderd, van 18-19 in 2012 naar 12 in het afgelopen seizoen. Door het koude lente-
weer waren ze trouwens wat later gestart met broeden en vlogen de jonge spreeuwen ongeveer een week later uit dan andere jaren.

Weer een gierzwaluwpaar erbij
De nestkasten zijn uiteraard bedoeld voor de gierzwaluwen, dus zijn we daar het meest
nieuwsgierig naar. De gierzwaluwen zitten nog steeds in de lift. Weliswaar een nogal 
trage lift, maar toch zien we er ieder jaar een succesvol broedpaar bij. 
In 6 nestkasten hebben gierzwaluwen gebroed. In een van de kasten werd het broeden
halverwege de zomer gestaakt, wellicht is een van de ouders omgekomen. 
In totaal hebben 5 gierzwaluwparen met succes jongen grootgebracht. 
Dat is heel mooi, zie de grafiek.
Naast broedende gierzwaluwen waren er ook nog heel wat eerstejaars actief. 
Vooral in de David Ben Goerionstraat vlogen ze op de kasten af en hebben ze er ook 
een van binnen geïnspecteerd. Hopelijk keren ze volgend jaar terug om daar te gaan
broeden.

En verder
Het afgelopen jaar hebben we met vijf Voordorpers de wijk zo ingedeeld dat ieder een deel van de nestkasten ging volgen. Dat werkte goed.
Hoe meer mensen hoe meer je ontdekt immers. 
Mochten bewoners nog vragen hebben over hun kasten, of nog iets hebben opgemerkt, mail gerust.

Namens de werkgroep gierzwaluwen, Tieneke de Groot. tienekedegr@gmail.com

Ingezonden



Visite, visite,
Na het afronden van “Fort Voordorp” is het qua werkzaamheden op de dierenweide van Tuinenpark Ons Buiten rustiger
geworden. Net als de vrijwilligers hebben ook de dieren volop genoten van de zomer. De inspanningen van de laatste
jaren hebben zo hun effect. De aangeplante bomen zorgen voor schaduw op verschillende plaatsen op de weide, en het
water ziet er niet langer als erwtensoep uit maar door de beweging van de fontein is het veel helderder.
Helaas is een van de fruitbomen (de Elstar appel) niet aangeslagen en zullen we deze later in het seizoen vervangen.
Ook met de cavia’s gaat het de afgelopen maanden helemaal niet geweldig. Sinds december zijn er al 6 cavia’s over-
leden, meestal door enorme tumoren. Er is al twee keer sectie uitgevoerd maar helaas kunnen we nog niet verklaren
waardoor deze tumoren ontstaan!
We hebben een tijd lang extra bordjes opgehangen waarop we bezoekers en leden van Tuinenpark Ons Buiten ver-
zoeken de dieren niet te voeren. Dat blijft een moeilijk verhaal. Zelfs kruiden waar bij mensen medicinale werking zijn
toegeschreven, “kunnen” bij cavia’s een geheel andere uitwerking hebben vanwege de dosering! Vandaar via deze weg
het verzoek om de dieren niet te voeren! Ook niet met planten, boombladeren of takjes (conifeer).
Dat zien wij helaas nog regelmatig gebeuren en als wij als verzorgers deze mensen de achtergronden vriendelijk uitleggen,
oogst dat niet altijd veel begrip!
Wij hopen echt dat we niet nog meer cavia’s hoeven te begraven!!!

Op 14 September werd het 85-jarig jubileum van Tuinenpark Ons Buiten gevierd. 
In de aanloop naar dit jubileum werd de dierenweide natuurlijk (of zoals altijd) weer 
op en top geveegd en schoongemaakt maar het weer zat niet echt mee.
Die middag heeft het flink geregend en zijn er niet veel extra mensen bij de dieren-
weide op visite geweest behalve……… Annie Brouwer. Annie is voormalig burgmeester
van de gemeente Utrecht en de adoptie moeder van “onze” geit Annie waarnaar deze
dus ook vernoemd is! Annie Brouwer heeft die middag een oorkonde uitgereikt voor
het natuurlijk tuinieren (Vierde stip) op Tuinenpark Ons Buiten en ze is voordat ze weer
vertrok nog even bij haar “adoptie dochter” Annie op visite geweest.  Annie Brouwer
gaf ons veel complimenten dat Annie (de geit) er zo goed uitzag en dat de rest van de
dierenweide er ook zo mooi bij lag. Deze complimenten ontvangen uit de mond van

onze oud burgemeester van Utrecht  is natuurlijk een enorme opsteker! 

Oplettende buren hebben recentelijk ook een 
ander bijzonder spektakel kunnen aanschouwen. 
Een studentenhuis uit de binnenstad had verzonnen
dat ze voor hun Jaarboek een ludieke foto wilden
maken op een kinderboerderij! Blijkbaar kenden ze
Tuinenpark Ons Buiten en hebben ons benaderd of
deze foto-shoot op onze Dierenweide gemaakt
mocht worden. Dat hele proces was best hilarisch.
Tegen alle verwachtingen in hebben de geiten en
eenden zich laten verleiden voor een “pose” met 
wat brood. Een van de Lotharinger konijnen heeft
flink z’n best gedaan om het zwarte jasje van een
student een “mohair-look” te geven. (het konijn 
was in de rui) Dus deze student zal nog wel lang
gemopperd hebben bij het verwijderen van alle 
witte haren op het zwarte jasje. Het fort werd 
als podium omgedoopt en door de meegenomen
huisraad, waaronder de huishond leek het wel een
plaatje van Jan Steen! Toen ook deze visite was vetrokken konden de dieren weer genieten van hun rust……… 
Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur een mailtje naar: dierenweide@onsbuitenutrecht.nl



IngezondenMaakt wonen in Voordorp dikker?
Mogelijk heeft de ruimtelijke structuur van een buurt invloed op de fysieke activiteit van de bewoners. Dit wordt beweerd in de
walkability-theorie. Voor het afronden van mijn bachelor in de Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht heb
ik deze theorie voor het eerst in Nederland getest, waarbij ik mij gefocust heb op de buurten Voordorp en Vogelenbuurt in de
gemeente Utrecht. Hieruit blijkt dat er in Vogelenbuurt vaker en meer gelopen wordt als middel van transport, en ook vaker
wordt gefietst als middel van transport, dan in Voordorp. 

De zogenaamde walkability van een buurt wordt vastgesteld aan de
hand van vier kenmerken: de connectiviteit van de wegen, de woning-
dichtheid, de nabijheid tot voorzieningen en het totale oppervlakte aan
detailhandel in de buurt. Aan de hand van deze kenmerken heb ik een
analyse gedaan van alle buurten in de gemeente Utrecht. Hieruit bleek
Vogelenbuurt (7,5) hoog te scoren op de walkability-index en Voordorp
relatief laag (2,0). Hierbij worden een hoge connectiviteit, een hoge
woningdichtheid, een grote nabijheid van voorzieningen en een groot
oppervlak aan detailhandel gezien als positieve factoren, die ervoor 
zorgen dat een buurt hoog scoort op de index.

Dit betekent dat de ruimtelijke structuur van Voordorp in theorie minder
stimulerend is voor fysieke activiteit, dan de ruimtelijke structuur van
Vogelenbuurt. Om te kijken of deze theorie ook daadwerkelijk van toe-
passing is, heb ik enquêtes afgenomen bij een deel van de bewoners
van beide buurten. In totaal zijn er 89 enquêtes afgenomen. Hieruit is gebleken dat de bewoners van Vogelenbuurt vaker en meer lopen als
middel van transport en ook vaker fietsen als middel van transport dan de bewoners van Voordorp. Gemiddeld lopen bewoners van Voordorp
1,3 keer per week als middel van transport en loopt men in totaal gemiddeld 0,9 uur per week. In Vogelenbuurt is dit significant meer; daar
loopt men gemiddeld 3,9 keer per week als middel van transport en besteedt hier 2,3 uur per week aan. Daarnaast is uit de enquête gebleken
dat bewoners van Voordorp vaker last hebben van (zwaar) overgewicht (40,5% van de respondenten), dan de bewoners van Vogelenbuurt
(16,7% van de respondenten). Er is echter geen verschil gevonden in de frequentie en duur waarin bewoners van de twee buurten lopen als
vorm van recreatie. Hiervoor spelen de kenmerken van de walkability-theorie dus blijkbaar geen belangrijke rol. 

In het onderzoek is ook gekeken naar hoe de bewoners de bereikbaarheid van verschillende voorzieningen ervaren. Hierbij is het opvallend dat
alle respondenten in Voordorp aangeven dat ze lopend binnen 10 minuten een busstation kunnen bereiken. Dit geeft aan dat het openbaar 

vervoer in de wijk zeer goed bereikbaar is. Echter, zijn andere voor-
zieningen zoals restaurants, cafés en kledingwinkels op een grotere
ervaren looptijd, minimaal twintig minuten, volgens het merendeel
van de respondenten. Verder is het opvallend dat veel respondenten
het lastig vinden om in te schatten hoe lang zij moeten lopen naar
bepaalde voorzieningen vanaf hun eigen huis. In totaal werd bij 15%
van de vragen door de respondenten in Voordorp aangegeven dat
hij/zij niet wist wat de looptijd tot die voorziening is. In Vogelenbuurt
gaat het om 7% van de vragen die door de respondenten met ‘weet
ik niet’ zijn beantwoord. Hier ligt dus een kans voor Voordorp om
meer duidelijkheid te scheppen aan bewoners over de aanwezigheid
van voorzieningen in de nabije omgeving, waardoor het ook vanzelf-
sprekender wordt hier gebruik van te maken. 
Uit mijn onderzoek valt te concluderen dat de ruimtelijke structuur
van Voordorp nauwelijks stimulerend is voor lopen en fietsen als
middel van transport, in tegenstelling tot de ruimtelijke structuur van
Vogelenbuurt. Dit is mogelijk één van de oorzaken dat in Voordorp
een groter aandeel van de bewoners te kampen heeft met over-
gewicht dan in Vogelenbuurt. Echter is verder onderzoek nodig om
deze link tussen de gezondheid en de ruimtelijke structuur duidelijk
vast te stellen. Ingrepen in de ruimtelijke structuur zijn tijdrovend en
kostbaar. Dit onderzoek is daarom voornamelijk gericht op plano-
logen, zodat zij beter in staat zijn de invloed van de ruimtelijke 
structuur op het gedrag van de bewoners in acht te kunnen nemen
bij het inplannen van nieuwbouwwijken of het doen van grote her-
structureringsprojecten. Als u vragen heeft of graag meer informatie
wenst met betrekking tot mijn onderzoek kunt u de gehele bachelor-
thesis vinden op www.voordorpvooruit.nl of mij persoonlijk per email
contacten t.l.huisingh@students.uu.nl.
www.voordorpvooruit.nl/Portals/14/PDF/Bachelorthesis-Tirza-Huisingh.pdf



Ingezonden
Oudste tuinenpark van Utrecht is springlevend

Tuinenpark Ons Buiten, de oudste volkstuinvereniging in 
Utrecht, vierde op zaterdag 14 september haar 85-jarig 
bestaan, waarvan 50 jaar op de huidige locatie in Voordorp. 
Met haar buren, vrijwilligers, donateurs, oud leden en alle 
anderen die betrokken werd ‘s middags het glas geheven 
op de langdurige plezierige samenwerking.

Vierde stip Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
De vereniging Tuinenpark Ons Buiten kreeg op deze dag een 

welverdiend cadeau: na de derde stip 
ontving ze nu ook de vierde stip van het
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. 
Dit keurmerk is wat Michelin sterren zijn
voor restaurants. Hoe meer stippen, des 
te beter de zorg voor duurzaamheid en
natuur op een volkstuinenpark. Het maxi-
maal aantal te behalen stippen is vier.
Het tuinenpark kreeg een uitzonderlijk hoge
beoordeling, en hoort nu bij de vijf hoogst
gekwalificeerde in het land. Bijzonder is dat
de leden van de vereniging samen met de
buurtbewoners aan de slag gingen. Ze heb-
ben er jarenlang hard aan gewerkt om van het tuinenpark een prachtige, groene en 
natuurlijke oase te maken, waar bezoekers graag vertoeven. Chris Zijdeveld, voorzitter 
van de AVVN, de landelijke
organisatie voor hobby-
tuinders, reikte de stip uit 
aan de voorzitter van de 
vereniging Rik van Haaren 
en de oud-voorzitster 
Ans Hobbelink.

Oud burgemeester Annie Brouwer was als speciale gast aanwezig. 
Zij moedigde jaren geleden de vereniging aan om samenwerking te creëren 
met de buurt om zich als tuinenpark onmisbaar te maken in de stad. Het naar
haar vernoemde geitje dat ze bij die gelegenheid cadeau kreeg, huppelt nog
steeds vrolijk rond in de dierenweide van Tuinenpark Ons Buiten.

Het tuinenpark zal zich nu richten op het behalen van het Internationaal Certificaat voor ecologische tuinparken. Dit diploma wordt uitgegeven
door het Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, de Europese volkstuinorganisatie.

Jaarlijks verleent het Office deze eretitel aan tuinparken die door hun inrichting, beheer, onderhoud en communicatie een voortreffelijke 
voorbeeldrol vervullen voor de volkstuinsector. De bekendmaking en uitreiking zal zijn tijdens ons internationaal congres in Utrecht, en wel 
op de Europese Dag van het Tuinieren op 30 augustus op een tuinpark in Utrecht.

KINDEROPVANG IN TUINDORP,
TUINDORP OOST EN VOORDORP



Er is op 5 september weer een lange bijeenkomst geweest van de klankbord-
groep en er staat er weer één gepland voor begin november. Bij de laatste
bespreking was er alleen aandacht voor de inrichting van de buitenruimte en het
verkeer (het ging dus niet over het winkelcentrum zelf). 
Er wordt hard gewerkt om nog dit jaar het schetsplan om te zetten in een 
SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) en een VO (Voorlopig Ontwerp)
van het bouwplan en de openbare ruimte. Helaas zijn er nog een aantal (zeer)

harde noten te kraken voor alle partijen! Ondanks dat naar de beste oplossing gezocht wordt zal niet iedereen daar
altijd even blij mee zijn. Er komt natuurlijk zoals bij alle plannen nog een periode van inspraak en bezwaar. Wat mij wel
heel goed bevalt is de samenwerking tussen de landschapsarchitect (vanuit de ontwikkelaar) en de kunstenaar (vanuit de

gemeente). Beide heren zijn uitstekend in staat om te luisteren naar
de behoefte en deze te verwoorden en te verbeelden. Het is jammer
dat er nog geen beeldmateriaal is vrijgegeven. Het plein lijkt zeker
een centrale ontmoetingsruimte te gaan worden en ziet er goed uit!
Overigens zijn het alleen nog ideeën die ook nog technisch en 
financieel haalbaar moeten blijken dus wellicht haalt een idee de
eindstreep niet of in een gewijzigde vorm (vandaar ook de terug-
houdendheid bij het vrijgeven van beeldmateriaal). Het blijft echter
een bijzonder lastige opgave om te proberen heel veel te realiseren 
in een klein gebied… Er wordt nog druk geschoven met allerlei onder-
delen die nog een definitieve plek en vorm moeten krijgen. Dan
moet je weer denken aan de schetsgroep lang geleden (zie het plaatje
uit het schetsplan van februari 2012 => let op: niet meer actueel!). 
De komende tijd ziet het er wel naar uit dat het project in een af-

rondende fase zal komen (zonder dat er nog een schop in de grond gaat maar wel met betere en mooiere plaatjes van
hoe het gaat worden). Weet jij al wat je belangrijk vindt voor het nieuwe winkelcentrum? Laat het ons weten!
Blijf het zelf volgen via de site van de gemeente (hierop zijn ook alle leden van de klankbordgroep te vinden).
www.utrecht.nl/degaard

TER INFO! De recent aangelegde bushalte van lijn 5 bij de Troosterhof zal binnenkort nog 
wat aanpassingen gaan krijgen. Naast het (ver)plaatsen van de bushokjes en de infopaal zal ook
de sluis zelf weer meer “sluis” gaan worden (nu scheurt alles en iedereen er maar doorheen
ondanks de borden). De oversteek voor de karretjes van parkeerplaats naar winkelcentrum en
terug zal flink verbreed en gladder gemaakt gaan worden. De boomspiegels rond de halte zullen
wat kleiner worden zodat er meer stoep overblijft om te kunnen lopen. Dit is tot stand geko-

men na klachten van een aantal mensen en door bemiddeling van het wijkbu-
reau met de gemeente. Prima participatie!

WIST U DAT? De gemeente voornemens is om per 1 december 2013 (al over 2 maanden!!) betaald 
parkeren in te voeren in grote stukken van Tuindorp en Tuindorp Oost omdat de parkeerdruk te hoog 
zou zijn?!? Ook ons winkelcentrum de Gaard gaat net binnen deze zone vallen. Veel van de bewoners en
winkeliers zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente en verzamelen handtekeningen. 
De regels voor draagvlak van betaald parkeren zijn dit jaar veranderd waardoor de gemeente zelf gebieden
kan aanwijzen na eigen onderzoek in plaats van dat er een enquête gehouden moet worden onder be-
woners. Wat de invloed van deze beslissing is op de plannen rond verbetering van de Gaard is onbekend.
Ook de exacte status van dit voornemen door de gemeente is onbekend (of het al helemaal rond is). 
En hoe snel schuift de grens dan op richting Voordorp? Volgende keer meer.

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

Het bouwrijp maken van het terrein is bijna klaar en het stukje Sartreweg voor
de brandweer langs is al in zijn uiteindelijke vorm, net als een stukje de wijk uit
voor de rotonde (langs het toekomstige bouwveld X+Y). 
De omweg de wijk in zal nog even zo blijven om-dat de bruggen bij de ingang
nog aangelegd moeten worden. Hopelijk schrikt dat het sluipverkeer nog een
tijdje af. Ook de bouwplannen gaan rustig verder en ergens begin volgend jaar

zal er toch echt gebouwd gaan worden door diverse groepen! Recent is door het College van B&W besloten dat de
buurtsuper en de school niet gerealiseerd gaan worden op het terrein van de Veemarkt. Er is in de omgeving voldoende
aanbod en een nieuwe invulling zal bekeken gaan worden. Wel goed nieuws is dat
er voor de tijdelijke moestuinen (in samenwerking met de Wijkraad NO) op de
bouwvelden C+D zich al 30 personen gemeld hebben! Hiermee zijn er voldoende
aanmeldingen om het initiatief te gaan starten. Het idee is om uit deze groep een
bestuur te vormen dat de percelen gaat beheren (voor minimaal 2 jaar). Blijf het
zelf volgen via de site van de gemeente (hierop staan ook alle verwijzingen naar
afzonderlijke initiatieven). www.utrecht.nl/veemarkt

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP
VEEMARKT



Wij bieden nu al weer acht
jaar huiswerkbegeleiding 
op maat voor middelbare
scholieren die hun studie-
resultaten willen verbeteren. 

Wij werken met maximaal 13 leerlingen in een groep. 
In een rustig lokaal in de Jeruzalemkerk in Tuindorp-
Oost bij winkelcentrum de Gaard begeleiden we 
vier middagen (maandag tot en met donderdag) 
van 16.00 tot 18.00 uur leerlingen met hun huiswerk. 
Telkens is er een docent en een student aanwezig
die de leerlingen met de verschillende vakken 
kunnen ondersteunen.

Tijdens een intakegesprek inventariseren we samen
waar uw kind het meest bij
gebaat is.

Mocht uw  belangstelling
gewekt zijn, aarzelt u niet
ons te bellen: 
06-28 475 475
of kijkt u op onze website
www.studiepuntutrecht.nl

Utrecht

Zaterdag�12�oktober
10�tot�17�uur�
Neude

���Markt�met�Lekker�Utregs�keurmerkproducten�
���Ruilmarkt�voor�uw�zaden,�producten�en�tuingereedschap
���Doe�mee�met�de�‘Extreme�Groenten’-�wedstrijd�
���Hapjes�en�drankjes�op�het�overdekte�terras
���Kinderprogramma�met�boerderijdieren
���Historische�foto-expositie�over�Utrechts�eten
���Presentatie�Eetbaar�Utrecht�logo�en�stadslandbouwkaart

En�om�14�uur:�het�Stadslandbouwdebat!

Urban�
Pilots

Oogst

Voedsel�uit�de�stad�en�regio�in�het�zonnetje

Proef�en�praat�mee�over�eten�en�drinken�uit�Utrecht
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www.lekkerutregs.nl
www.eetbaarutrecht.nl

Voordorp Fitness! 
Try out!!!

Sport de maanden Oktober, November 
en December voor maar € 75,-



COLOFON
Voordorp Vooruit, p.a. R.A. Kartinistraat 36, 
3573 XC Utrecht, e-mail: voordorpvooruit@planet.nl.
Aan dit nummer werkten mee:  
Aard de Kruijf, Allard Willemse, Adriana Oliehoek, 
Brigitte Venturi, Eddie Poppe, Frans van den Berg, 
Henny Stekelenburg, Paul Klein Kiskamp, Petra van Straaten,
Sander Ekstijn, Sjaak Koopman, Tieneke de Groot en 
Tirza Huisingh.

Sluitingsdatum kopij: 24 november 2013
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Utrechtse dames opgelet! 
Eigen Kracht Utrecht 
zoekt nieuwe deel-
neemsters
Dit project is voor vrouwen die niet 
werken en geen uitkering ontvangen, 
maar wel graag aan de slag willen. 

Met Eigen Kracht Utrecht kun je in een 
vertrouwde omgeving ontdekken waar je
kracht ligt, hoe je deze kunt gebruiken en
hoe je vervolgens jouw ambities kunnen
realiseren. Door mee te doen aan Eigen

Kracht kom je er achter wat je wilt, wat je
kunt en hoe je jouw droom kunt waarmaken. Je zet 
stappen naar passend werk, een stage of een opleiding. 
Inmiddels zijn al ruim 30 vrouwen bezig met hun Eigen
Kracht-traject. Is dit project misschien ook iets voor jou?
Bel: 030 - 231 22 89 of mail naar:
info@eigenkrachtutrecht.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.eigenkrachtutrecht.nl of onze Facebookpagina:
www.facebook.com/EigenKrachtUtrecht

Wat is yoga?
Yoga is een manier om lichaam en geest weer in balans 
te brengen. Door het doen van lichamelijke houdingen
op het ritme van de adem raken lichaam en geest 
geleidelijk meer ontspannen. Je krijgt meer ademruimte, 
het lichaam wordt sterker en er komt meer rust in het
hoofd. Yoga moet je ervaren om te weten of het bij je
past.
Kom gerust voor een proefles (€ 7).
Donderdagochtend 9.00-10.00 uur
Donderdagavond 19.00 - 20.00 uur en 20.15 -  21.15 uur.
Waar: Wevehuis Wevelaan 4  3571 XS Utrecht
Meer informatie en tarieven zie je op webpagina
www.yogaindebuurt-utrecht.nl of bel 06 81138066

Agendac
• Zaterdag 12 oktober: Ruilmarkt en Extreme

Groenten Wedstrijd bij Utrecht Oogst!
• Zaterdag 26 oktober: Duurzame huizenroute. 

Zie www.duurzamehuizenroute.nl
• Woensdag 20 november: Open lesochtend 

Basisschool De Regenboog, Wevelaan 2 

•  SAMEN  •  VIEREN  •  LEREN  •  SPELEN  •

Open lesochtend 
Basisschool De Regenboog

Op woensdag 20 november 2013 zet Basisschool 
De Regenboog aan de Wevelaan 2 de klasdeuren weer wijd
open voor een open lesochtend. Dus bent u op zoek naar
een goede school in de buurt, dan is dit een uitgelezen
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 kunt direct dan al een kijkje in de “schoolkeuken” nemen.
We starten met een toneeloptreden van één van de groepen, 
daarna wordt u rondgeleid door leerlingen uit de bovenbouw.
Vervolgens is er volop gelegenheid om één van de open lessen 
bij te wonen of vragen te stellen aan leerkrachten en aanwezige
ouders.
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

Wij hopen u te mogen begroeten. 
Dus graag tot ziens !

Team basisschool De Regenboog

 

Intensieve 
huiswerk-
begeleiding

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.


