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VOOR
Van de redactie
Nadat ik één van de pittige herfststormen getrotseerd heb en blij ben dat ik droog en wel binnen zit, ontdek ik dat ook bij 
de vele initiatieven in Voordorp de winter echt in aantocht is. De buurtmoestuin wordt winterklaar gemaakt en de lichtjes 
gaan weer aan bij Ons Buiten, bij de kerstmarkt van de Scouting, in de kerken met kerstmis. Natuurlijk is er deze editie ook
weer aandacht voor energiebesparing. En we lezen over plannen voor het voorjaar: het pimpen van een speeltuin en het 
wijzigen van de verkeerssituatie in Voordorp. En wilt u de donkere winteravonden niet alleen doorbrengen? Er is genoeg te 
doen: een zangkoor, een bridgeclub, schilderlessen, kerststukjes maken… of ga eens eenhoorntjes spotten bij Ons Buiten! 
Dit keer hebben we weer alleen een digitale editie. We zijn blij dat de door Voordorp en Veemarkt verspreide papieren 
editie van de vorige keer veel nieuwe lezers van de nieuwsbrief en van de facebook pagina heeft opgeleverd. Ook dit keer 
weer veel leesplezier en vast fijne feestdagen!
Namens Voordorp Vooruit, Sander Ekstijn en Marian Willems

Hoog bezoekje op de Veemarkt!
De Veemarkt schiet nog steeds uit de grond. Laatst was er een open dag van de huur-
appartementen die bijna klaar zijn (het hoogste gebouw in het gebied). Daar was het
prima rondkijken vanaf de achtste verdieping naar de projecten die al klaar zijn onder 
je. En geweldig om die ontelbare zonnepanelen te zien (ja ik geef toe: ik ben jaloers).
We blijven het volgen. De aandacht die 

ons blad afgelopen keer had voor de Veemarkt heeft geresulteerd in veel
nieuwe aanmeldingen op onze digitale nieuwsbrief en facebook pagina.
Leuk!
Binnen het programma van monitoring van de gemeente was het 
ook weer tijd voor de jaarlijkse verkeerstellingen. Hiermee worden ont-
wikkelingen in de buurt in de gaten gehouden of dat in verhouding is 

met de verwachtingen. 
In dit geval was het voor 
de uitbreidingen op het
terrein van de Veemarkt en
als basis voor de herinrichting van de Romerostraat/Kapteynlaan (meer
daarover in een ander stuk). Extra metingen zijn gedaan binnen de wijk
om te kijken hoeveel van het (sluip)verkeer zich door woonstraten
begeeft (die aantallen lijken erg mee te vallen en er zijn geen getallen
voor 2014 beschikbaar). Eén opvallende stijging zit bij het begin van de
buurt aan de kant van 
de Veemarkt (+9% met

+500 voertuigen dit is in+uit samen) lijkt mij te verklaren met extra be-
woners en bouwers. De grootste stijging zit echter bij het winkelcentrum
(+16% met +900 voertuigen) waar ik geen verklaring voor kan vinden.
Wellicht meer aanloop bij het winkelcentrum nog voor de uitvoering 
van de geplande upgrade? Hopelijk krijgen we binnenkort de volledige
rapportage waarin net als vorige keer ook de aantallen in de ochtend 
+ avondspits stonden vermeld en ook de splitsing in richtingen verkeer 
erin en eruit. En hopelijk heeft de gemeente of het bureau dat het 
onderzoek uitvoert wel een verklaring voor de stijgingen.
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De wijk in & uit (motorvoertuigen/etmaal): 2015 2014
Sartreweg vanaf K. Alfrinkplein 6261 5747
Aartsbisschop Romerostraat 4020 3910
Kapteynlaan bij Spoor 6292 6021
Kapteynlaan bij Eykmanlaan 6403 5511
Winklerlaan bij Eykmanlaan 1512 1407
Van Everdingenln bij K. de Jongweg 3372 3096

Binnen de wijk (motorvoertuigen/etmaal): 2015
Valetonlaan bij Kapteynlaan 830
Lamerislaan bij Kapteynlaan 773
Winklerlaan bij Kapteynlaan 859
Wevelaan bij Kapteynlaan 634
Kouwerplantsoen bij Kapteynlaan (1) 130
Kouwerplantsoen bij Kapteynlaan (2) 127



NIEUWS VAN DE WERKGROEP A27 VOORDORP Ingezonden

Begroeide geluidsschermen
Half oktober zijn er twee inloopavonden geweest van
Rijkswaterstaat over o.a. het soort geluidsschermen
dat zij in gedachten hebben. Bewoners konden aan-
geven wat zij daarvan vinden en hoe groen ze de
schermen willen hebben.
Het idee van RWS is schermen te maken van losse

betonnen elementen die makkelijk aan en op elkaar gezet kunnen 
worden. Door een constructie met ijzerdraad ervoor kan er klimop of 
een andere klimplant tegenaan groeien, zowel aan de snelwegzijde als
aan de wijkzijde. Klimmend groen heeft als voordeel dat het stof 
afvangt wat weer goed is voor de luchtkwaliteit. Ikzelf en enkele andere Voordorpers die ik heb gesproken zien een dergelijk
begroeid elementensysteem wel zitten.

Iets langer geluidsscherm
Voordorp-noord heeft veel geluidsoverlast van de afslag (de
boog) van de A27 naar de Noordelijke Randweg langs
Overvecht. Tijdens meerdere overleggen hebben we als 
werkgroep aangegeven dat we een geluidsscherm langs de
boog willen. De huizen in Voordorp-noord staan wettelijk 

gezien echter te ver van de boog om in aanmerking te komen voor geluidsmaatregelen langs de snelwegafslag. Hooguit kan je op politiek
niveau hieraan gaan morrelen, maar bij RWS heeft het niet veel zin meer.
Wat wel gaat gebeuren is een kleine verlenging van het huidige scherm, voorbij de Voordorpse dijk richting het spoor. Dat heeft te maken 
met de huizen aan de Voordorpse dijk die wel binnen de wettelijke beschermingsafstand staan ten opzichte van de snelweg.
Aan de buitenzijde (vanuit ons gezien) van de A27 staat nu geen scherm. Er zal een stukje scherm aangelegd worden ter hoogte van het 
viaduct. Dit om de geluidsbelasting op de eerste huizen buiten Utrecht aan de Voordorpse dijk te verminderen.

Iets hoger scherm
Wat al een paar jaar geleden is afgesproken en zwart op wit is neergezet door de minister is dat 
het nieuwe scherm niet dichterbij de wijk komt ondanks dat de weg wel breder gaat worden langs
Voordorp. Het nieuwe scherm gaat op het huidige talud gebouwd worden. Het zal hoger worden 
dan het huidige, maar de precieze hoogte is nog niet duidelijk. Daar wordt nog aan gerekend en is
afhankelijk van de te verwachten hoeveelheid auto’s op de A27 die langs ons gaan razen.
Vermoedelijk zal het nieuwe scherm tussen de 1-2 meter hoger worden.
Namens de werkgroep A27 Voordorp, Tieneke de Groot

Sint Maarten
De Sint Maartensoptocht, een leuke traditie, waarbij ook in Utrecht
vele kinderen met lampionnen langs de deuren gaan om al zingend
snoep op te halen. Wij togen op 11 november naar Tuindorp waar
Tuindorps Belang samen met de basisscholen de optocht had
georganiseerd. Wat waren er daar veel kinderen op de been!
Achteraf ontdekte ik dat er ook in Voordorp kinderen door de 
straten zijn getrokken en het gewilde snoep hebben vergaard.
Volgend jaar kunnen we dus nog wat dichter bij huis blijven.

Ingezonden
Kerststukjes maken 
in de Leeuw
Wij gaan met buurtbewoners 
kerststukjes maken op de 
volgende data;

Op maandag 7 december van 09.00-12.00 uur
Op dinsdag 8 december van 12.30-15.00 uur
Op vrijdag  11 december van 12.00-15.00 uur

De koffie is gratis en wordt aan-
geboden door sociaal makelaars-
organisatie Wijk&co.

Voor een kerststukje maken vragen wij een bijdrage van 2 euro en
op vertoning van de U-pas 1 euro.
Graag vóór 1 December aanmelden bij Desiree op telefoonnummer
06-16213451 of via deja68@outlook.com.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.00 uur.
De initiatiefnemers zijn; Jeannette de Bakker en  Desiree Jacobs.
Buurtcentrum de Leeuw, Samuel Van Houtenstraat 1
www.buurtcentrumdeleeuw.nl
Facebook: www.facebook.com/buurtcentrumdeleeuw
Twitter: www.twitter.com/BC_DeLeeuw

Ingezonden



DE SNUFFELHOEK
Mijn vorige snuffelhoek lieve lezers had als
thema; afscheid nemen. Misschien komt het
omdat ik een dagje ouder word en het in de
planning van het leven zit dat je steeds vaker

afscheid moet nemen van iets of van iemand. Toen ik jong was
stond ik daar niet zo bij stil. Ik was blij met iedere zonnestraal
op mijn neus. Rende achter vlinders aan. Hapte, tot grote schrik
van Baasje, naar dikke hommels die boven bloemen rond 
zoemden en blafte naar de vogels, die hoog boven mij in een
boom hun schreeuwende jongen voerden. Van alle kanten
stroomde jong leven mijn wereld binnen en het lachte mij toe
met een air van onsterfelijkheid.
Het maakte mij vrolijk  en inspireerde mij tot schrijven. Hoe 
leuk is het niet om te schrijven over een dierenweide vol met
huppelende geitjes. Over jonge mensen die vol vertrouwen de
samenleving in stappen. Die energiek knokken voor een beter
leven ook straks voor hun kinderen. Geen Groen voor Poen 
willen, maar wel zonnecellen op de daken en een gemeen-
schappelijke groentetuin in het hart van de stadswijk aanleggen.
Ik heb altijd gedacht dat je over  iedere fase in je leven open-
hartig zou moeten kunnen schrijven. En toch bemerk ik  dat, 

nu ik zelf in de herfst van mijn leven ben aangekomen, ik het
moeilijk vind om zeg maar, met mijn oude dag te koop te lopen.
Schrijven over hoe alles een beetje minder wordt. Dat mijn leven
steeds leger wordt omdat al dat jonge spul dat samen met mij de
wereld binnen stapte er nu net zo hard weer uit verdwijnt. Dat de
tekenen des tijds ook mij beginnen aan te tasten. Ik last van een
knie in een achterpoot kreeg. En dat het niet gewoon een beetje
artrose was, maar een weinig voorkomende agressieve tumor,
waar niets aan te doen was, behalve dan dat mijn hele achter-
poot geamputeerd moest worden. Tja en wat moet je dan?
Ik bedoel maar van dit soort verhalen worden jullie toch niet 
vrolijk. Zoiets kan ik jullie toch niet toewensen straks met de
kerst?  Maar misschien kan ik jullie wel een beetje blij maken
met het filmpje dat de DierenDokters van mij maakten twee
weken na de amputatie en op hun facebook pagina zette. 
Ze waren namelijk heel trots op mij over hoe ik herstelde. 
Dus lieve mensen huppel ik gewoon op drie poten 
naar het Nieuwe Jaar!

Woef!              Jip

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

www.facebook.com/477866008892793/videos/1072101446135910/?pnref=story

IngezondenDe Voortuin winterklaar
De afgelopen maanden bleven de
sla, snijbiet, andijvie en zo maar
doorgroeien… het zachte najaar gaf
ons dus nog een verlenging van het
tuinseizoen. Maar inmiddels zijn de
meeste groenten ‘van het land’en
hebben we hard gewerkt om de tuin
klaar te maken voor de winter:  
onze zelf gemaakte compost door 
de grond verwerken en daarna de
boel afdekken  met blad en ander
materiaal, zodat de aarde onder een

beschermend dekentje de winter kan doorstaan…
Half november hebben we ook weer ons
jaarlijkse afsluitingsetentje gehouden in het
Tuinhuis van het Groene Dak. Het is inmid-
dels een traditie geworden, leuk én lekker!
Al genietend van de heerlijke gerechten
(deels uit de tuin) wordt er heel wat afge-
praat en komen er ook weer nieuwe ideeën op hoe we het het 
volgend jaar gaan doen met de Voortuin. En ook de andere initiatieven
in Voordorp komen aan bod, zoals Voordorp Vooruit, het Energieteam
en Ons Buiten.

Voorlopig gaat de Voortuin dus
even in winterslaap. Maar
ondertussen gaan we verder
met de plannen voor volgend
jaar, wordt er al gebroed op
een teeltplan en hoe de water-
toevoer beter kan. (Wordt het

een pomp of een ton etc). Mocht je willen meedenken: je bent van
harte welkom! Je kunt je aanmelden via de website:
www.devoortuininvoordorp.nl of bij mij: karindejonge@hetnet.nl
Op de website hebben we ook een aantal weetjes en handige tuintips
verzameld. Dus wees ook welkom op de website!
Namens de Voortuin: Karin de Jonge  

Feestelijke 
kerstactiviteit op
Tuinenpark Ons
Buiten
Tuinenpark Ons Buiten 
ontsteekt op zaterdag 
12 december op feestelijke
wijze de lichtjes in de 
kerstboom op het tuinenpark,
vlak naast het clubgebouw.
Om de kerstsfeer te verhogen,
zingt het Sterrenkoor de 
sterren van de hemel! 

Datum: Zaterdag 12 december 2015
Tijd: Inloop vanaf 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur
Locatie: Kerstboom Tuinenpark Ons Buiten 

(vlak naast clubgebouw ‘t Buitenhuis)
Toegang: Gratis, kleine bijdrage voor consumpties.

Kom luisteren naar
kerstmuziek en
geniet van een 
beker glühwein of
chocolademelk. 
Voor de kinderen 
(en hun ouders) is 
er een spannende
lichtjeswandeling
over het park als 
het donker is. 
Breng ook je zelf-
gemaakte lampion
mee (heb je ‘m nog
van Sint Maarten?). Graag tot ziens 
op zaterdag 12 december!
Het kerstcomité van Tuinenpark Ons Buiten

Ingezonden



Aanmeldingen BLVC-werkgroep
Op 1 december verliep de aanmeldings-
termijn voor de BLVC-werkgroep voor De
Gaard. In deze groep, die de eigenaar/-
ontwikkelaar in overleg met de gemeente
gaan instellen, komen vertegenwoordigers

van de ondernemers, de Wijkraad Noordoost, de buurten Tuindorp en
Voordorp en alle straten in en rond het plangebied: bewoners De Gaard,
Valetonflat , Obbinklaan, Lamerislaan (flat en laagbouw) en de KW-lanen.
Er hebben zich circa 20 mensen aangemeld. Deze worden binnenkort 
allen uitgenodigd voor de kick-off bijeenkomst in december/januari. 
Bij deze aftrap voor het BLVC-plan komen onder meer de planning en te
bespreken punten aan de orde. Voorjaar 2016 zal de BLVC-werkgroep 
echt actief zijn. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid 
en Communicatie. Doelstelling van het BLVC-plan is: “De herontwikkeling
(renovatie en uitbreiding) van De Gaard te realiseren met zo min mogelijk
overlast van de werkzaamheden bij ondernemers, direct omwonenden,
buurtbewoners, scholen, bedrijven en overige verkeersdeelnemers in het
plangebied De Gaard”. Dit kan natuurlijk alleen in nauw overleg met
ondernemers en omwonenden.
Houd voor meer actuele informatie over de BLVC-werkgroep en de 
kick-off bijeenkomst de website www.denieuwegaard.nl in de gaten. 

Procedure herziening bestemmingsplan De Gaard
In de herontwikkeling van De Gaard is de volgende stap die gepland staat: de bestemmingsplanprocedure. Dat is de 
procedure die nodig is om de plannen voor de vernieuwing en uitbreiding van de Gaard juridisch-planologisch vast te
leggen in een nieuw Bestemmingsplan. Tijdens deze procedure wordt het plan ook ter inzage gelegd en bestaat er de
mogelijkheid om inspraakreacties in te dienen tegen onderdelen van het plan. Dit kan leiden tot aanpassingen in het
bestemmingsplan, dat vervolgens door College en Raad wordt vastgesteld. Dan wordt het plan opnieuw ter inzage 
gelegd en bestaat er nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen (onderdelen van) het bestemmingsplan. 
Tussentijds worden de bewoners in de buurten rond De Gaard geïnformeerd over de status door middel van nieuws-
brieven en via de website www.denieuwegaard.nl. Wanneer het plan voor een periode van 6 weken ter visie wordt
gelegd, zal er behalve via de website, facebook en twitter ook informatie worden verstrekt via de gemeentepagina 
(officiële kanaal).

In de bestemmingplanprocedure kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: 
• Ontwikkelaar maakt ontwerp voor WC De Gaard definitief;
• Ontwikkelaar laat onderzoeken verrichten, zoals: ecologie, verkeer, 

parkeren, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bezonning 
(zo nodig);

• Ontwikkelaar stuurt formeel verzoek aan gemeente tot opstellen 
van een bestemmingsplan;

• Gemeente stelt op basis van definitief plan en onderzoeken een 
ontwerp bestemmingsplan op;

• Publicatie inclusief aanlevertermijnen;
• Plan ligt 6 weken ter visie (in vakantieperiode wordt periode zo 

nodig verlengd);
• Gemeente stelt op basis van de inspraakreacties reactienota op;
• Bestemmingsplan, eventueel gewijzigd naar aanleiding van de inspraak

inclusief reactienota, bestuurlijk vaststellen:
o B&W
o RIA
o Raadscommissie vergadering 
o Vaststelling in de Raad;

• Na vaststelling in de Raad publicatie in de krant;
• Na publicatie is er 6 weken de mogelijkheid om bezwaar en beroep 

te maken. 
• Bij geen bezwaar en beroep treedt het bestemmingsplan in werking. 

Mocht u naar aanleiding van deze procedure nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de heer Twan Toonen, projectleider namens de
gemeente Utrecht (t.toonen@utrecht.nl). 
U kunt ook reageren via www.denieuwegaard.nl/contact. 

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD



Maatregel 34 -
Herinrichting
Kapteynlaan/-
Romerostraat

Op 26 november was de laatste bijeenkomst over
de herinrichting van deze straten in elkaars 
verlengde. Het stuk tussen de Sartreweg en het
winkelcentrum De Gaard. De voorrang bij het
water (onze wijkingang) gaat veranderen omdat er
richting het winkelcentrum 30km/u gaat gelden.
De wegen Voordorp in en uit via de Sartreweg
blijven 50km/u en worden daarmee de voorkeur
richtingen en krijgen voorrang. 
Bij de brug gaat voor veel verkeersdeelnemers een
hoop veranderen! UITKIJKEN DAN!!! Het ultie-
me doel is om de wegen veiliger te gaan maken
en een groot gedeelte van het sluipverkeer te
gaan weren doordat het traject langer gaat duren.

Het profiel van de 30km/u weg gaat 3m smaller
worden dan voorheen terwijl de fietspaden zeker
zo breed blijven als ze nu zijn. De auto en bus
krijgen dus beduidend minder ruimte en moeten
meer rekening gaan houden met fietsers en
elkaar. Over het grootste gedeelte van het traject
zijn de bezwaren  & problemen met behulp van
bewoners opgelost en zijn de meeste verandering
ook echt verbeteringen. Op twee punten zijn nog
wat twijfels of het echt verbeteringen zijn. Dat is
voor de flat aan de Kapteynlaan (waar langs-
parkeren is ingevoerd terwijl bewoners daar niet
op zitten te wachten) en aan de oostkant van de
kruising Romerostraat/Sartreweg waar ook de
auditors (die de veiligheid onafhankelijk checken)
nog vraagtekens hadden. Op de avonden blijkt
toch steeds dat mensen het moeilijk vinden om
het veiliger te vinden als je verkeer meer gaat
mengen zodat ze met elkaar rekening moeten
gaan houden. De verkeersdeskundigen zijn daar
wel unaniem van overtuigd. Ik geef het voorlopig
het voordeel van de twijfel. Laten we het met zijn
allen goed in de gaten gaan houden als het plan
eenmaal is uitgevoerd. Men gaat nu offertes
opvragen en het werk aanbesteden. De uitvoering
staat gepland voor midden 2016 voor zover wij
weten. Ook heeft men aangegeven dat indien de
aanpassingen niet het gewenste resultaat hebben
men weer met ons in gesprek gaat.

Grote duurzame initiatieven in Voordorp
Groot dak zoekt zon! 

Stand van zaken en oogsten.
Onze eigen meeting van VvE’s in Voordorp met “Groot dak zoekt
zon!” is na de sluitingsdatum voor de kopij op 2 december en gaat
over juridische, financiële en communicatie zaken. Er is een 
duidelijke stijging te merken in VvE’s die interesse hebben in 
verduurzaming en ons ook weten te vinden (via Energie-U
en de gemeente). Afgelopen week waren er namelijk 
2 grote evenementen om weer helemaal op de hoogte 
te zijn van de laatste stand van zaken. Als eerste was er
een (landelijke) bijeenkomst van VVE Belang in de Jaar-
beurs. Groots opgezet met veel 
lezingen en een markt om informatie
te verzamelen. De volgende dag was er
iets kleiner van opzet speciaal voor alle
bewoners van Noordoost “Slim Wonen” in de
Singelkerk. Hier een aantal workshops en ook een
markt om informatie te verkrijgen over lokale 
initiatieven. Met tips over hoe je lekker comfortabel kunt wonen
en toch (energie)besparen. Super gezellig en lekker met soep,
chocolademelk, hartige taarten en pepernoten. Speciale actie was
het vullen van de wijkweegschaal voor energie door leerlingen van
het GRC samen met gemeenteraadslid André van Schie. Kennelijk
is 12% van onze energie duurzaam en hebben we nog 88% te
gaan… Komende weken is de wereld klimaat conferentie in Parijs
en kijken we welke aanscherping van de doelstellingen haalbaar/-
mogelijk zijn (best spannend!). 
Voor VvE’s die beginnen aan een traject van verduurzaming is er
recent een document verschenen van VVE Belang dat veel infor-
matie bevat en de titel draagt: “Wegnemen van belemmeringen 
bij het verduurzamen van VvE's - Uitwerking SER-Energieakkoord”.
Je vind hieronder de link naar dat document. Laat het duidelijk
zijn dat het nog steeds geen eenvoudig traject is, zoals wij zelf al
gemerkt hebben. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen en 
verbeterde wetgeving. Ons initiatief heeft bij de gemeente Utrecht
en samen met [H]-eerlijk wonen een subsidie aangevraagd voor
het begeleiden van een aantal trajecten van verduurzaming bij
VvE’s speciaal in Voordorp. Ook is er al een eerste opzet van een
poster en een flyer om binnenkort mensen persoonlijk attent te
maken op onze ideeën. Voor het komende jaar zien wij mogelijk-
heden voor het regelen van “beschikbaar stellen van het dakvlak
voor duurzame energie opwekking”. Zo snel als mogelijk is zal
daarna in een volgende ALV of eventueel een extra vergadering
ook de “invulling van deze duurzame opwekking” geregeld gaan
worden (het daadwerkelijk plaatsen van zonnepanelen). Hiermee
gaat het dan niet zo snel als we graag willen, maar er is gestage
voortgang en zicht op een oplossing. We gaan volgend jaar dus
zondermeer oogsten!
Recent is mijn eigen VvE opgeschrikt met het bericht dat volgens
een ErP 2015 richtlijn per september dit jaar VR-ketels (VR = ver-
beterd rendement) niet meer worden toegelaten op de installatie
markt en je alleen nog maar iets mag doen met HR-ketels 
(HR = hoog rendement). Op zich wel goed voor de duurzaamheid
want HR is zuiniger dan VR. Hoe dat precies gaat uitpakken is nog
duister, maar mogelijk moeten alle ketels en rookgasafvoeren
tegelijk vervangen worden in één gebouw…

https://www.vvebelang.nl/media/VvEBelang_SER_def.pdf



Verandering van seizoenen
De afgelopen weken is het vooral nat geweest en
voor de komende periode verwachten ze kou.
Kortom het is volop herfst en de winter staat op 
de stoep. Voor de dierenweide op Ons Buiten
houdt dit in dat de wilgen weer geknot kunnen
worden en de geiten en schapen daardoor weer
volop takken hebben om kaal te knagen. Ze zijn verzot op de wilgenbast en kunnen niet wachten tot het herfst is 
zodat ze zich weer op deze extra traktatie kunnen storten. De eerste wilgen zijn inmiddels geknot en de afgeknaagde
takken krijgen een nieuwe bestemming bij de wilgenhut of voor andere creatieve toepassingen.
In de afgelopen weken hebben we ook 500 narcissenbollen gekregen van de gemeente welke zijn geplant op het 
wilgendijkje naast de dierenweide. Als deze volgend voorjaar bloeien moet dat een overweldigende aankondiging 
van de lente worden.

Om wat projectjes op de dierenweide te kunnen realiseren waar we geen subsidie voor hebben
gekregen hebben we in de afgelopen maanden zelf gefabriceerde biologische jam gemaakt en ver-
kocht. Met deze opbrengst hebben we afrastering kunnen kopen om twee extra fruitbomen aan te
planten. Een wilde Giesserman (stoofpeer) en een Benoni appel. Beide soorten zijn nodig voor een
betere bestuiving voor de reeds aanwezige fruitrassen. In de afgelopen weken hebben de dieren
zich tegoed kunnen doen aan valfruit wat we van eigenaren van verschillende tuinen hebben kre-
gen. Dus buiten de welkome schaduw hopen we dat de fruitbomen over een aantal jaren ook het
nodige fruit opleveren voor de dieren.
Een aantal jaar geleden hebben we ook een walnotenboom aangeplant op de dierenweide. Bij de
ingang staat een exemplaar van ruim 10 jaar oud en deze levert ieder jaar al walnoten op. Samen
met een paar andere walnotenbomen, hazelaars en tamme kastanjes leveren deze bomen elk jaar
meer voedsel op voor kleine knagers. Sinds een aantal jaren leven meerdere eekhoorns op Ons
Buiten en lijken ze zich ook langzaam te vermeerderen. Een recent item in de krant meldde 
massale sterfte van eekhoorns door kattenbakziekte. Dit hebben wij op Ons Buiten de afgelopen
jaren helaas ook geconstateerd doordat er verschillende dode eekhoorns zijn gevonden. 
Gelukkig hebben we dit jaar geen meldingen van dode dieren binnen gekregen.
De voederplank bij het clubgebouw is recentelijk vernieuwd met materiaal uit de kringloopwinkel.

Ook op die plek hebben we nu een voederhuisje voor eekhoorns opgehangen en tot ons genoegen hebben de eek-
hoorns deze de eerste dag na het plaatsen al ontdekt. Tijdens de koffiepauzes op zaterdag hebben we nu "live enter-
tainment" van de eekhoorns die onvermoeibaar walnoten en hazelnoten komen halen en deze consumeren of meene-
men, zoals hun instinct dat ingeeft, en verstoppen voor een later tijdstip. De acrobatische toeren die de eekhoorns daar-
voor uithalen is een waar spektakel om onder het genot van een kopje koffie te aanschouwen.
Eigenlijk al sinds het realiseren van de verhoogde bloembakken bij de ingang van de dierenweide
krijgen we veel positieve reacties over het resultaat. Ook wij zelf zijn erg enthousiast en het is
altijd weer leuk de reacties te zien van bezoekers die de Pindakaas boom "ervaren". Deze heester
blijft ook ons verbazen door de aandacht die hij blijft trekken. Bijgevoegde foto zal dat verduide-
lijken. Buiten de verrassing dat hij echt naar pindakaas ruikt is zijn (witte-) bloei erg mooi en zijn
z'n vruchten die daarna verschijnen minstens zo spectaculair. De combinatie van de omgeving
samen met de dieren op Ons Buiten maken de verandering van seizoenen elke keer weer tot een
nieuwe en andere beleving.
Zoals u zich wellicht kunt voorstellen kost dit alles veel enthousiasme, tijd en geld van een groep vrijwilligers om deze
beleving mogelijk te maken. Subsidies zijn altijd onzeker en vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Mocht u regelmatig
genieten van alles wat Ons Buiten te bieden heeft aan Voordorp en hebt u zelf tijd en enthousiasme om uw steentje bij
te dragen meldt u aan via het secretariaat van Ons Buiten. Wij zullen u dan benaderen en gezamenlijk kijken hoe we uw
bijdrage het beste tot z'n recht kunnen laten komen. Heeft u weinig tijd maar waardeert u hetgeen hierboven beschre-
ven of spreekt het u aan, dan kunt ons natuurlijk ook altijd financieel steunen. Ook in dat geval: meldt u aan bij het
secretariaat van Ons Buiten en gezamenlijk vinden wij een goede invulling voor uw bijdrage door inzet of middelen.

Bridge 
Wij zijn bridgeclub "sociëteit Tuindorp" 

en willen graag een oproep doen voor nieuwe leden. Heeft u
interesse in een gezellige bridgemiddag dan zijn wij de aan-
gewezen club. Zowel beginners als de betere spelers zijn 
van harte welkom. Wij spelen op woensdagmiddag van 
13.30 - 16.30 uur in de Jeruzalemkerk  (bij de Gaard).
Wij zien u graag tegemoet. Voor informatie kunt u ons bellen
op nr.  030-2735921.

Ingezonden
Scouting: Kerstmarkt
Op zondag 20 december 2015 zullen wij, van de Derde
Utrechtse Groep, een kerstmarkt organiseren. Een ware
familie kerstmarkt als u het ons vraagt. Op deze dag zullen
wij op ons terrein een Glühwein café openen tegen de dorst, waar ook
non-alcoholisch dranken worden geschonken, een oliebollenkraam en
nog enkele andere kraampjes waar u de laatste kerstversieringen en/of
cadeautjes nog kunt kopen.
Waar: Kögllaan 26, Utrecht / Hoe laat: 12.00 tot 16.00 uur

Ingezonden



Zonnepanelen op ’t Buitenhuis. 
Wat levert het op?
Betreft: Tussentijdse rapportage 22 november 2015
Op 18 juni is een zonnepanelen installatie bestaande uit 23 panelen
geïnstalleerd op het dak van ons clubgebouw. Het jaarlijkse elektra ver-
bruik van het jaar daarvoor was 7493 Kwh.
We hebben de gewenste jaaropbrengst van de installatie lager berekend
(5923 kWh) omdat:
• We nog enkele besparingen deden en willen doen op het verbruik

(spaarlampen, etc.)
• We bepaalden dat we geen energie willen terugleveren.
• De ruimte op dit dak beperkt is.

Nu is de installatie een
half jaar in gebruik en
wat is het resultaat? 
Op het hiernaast staand
plaatje wat afkomstig is
van de monitor software
waarop ik dagelijks de
vorderingen kan aflezen
zie je dat de opbrengst 
op dit moment 2950 kWh
is. We hebben dus in 
6 maanden exact de helft
van de beoogde opbrengst
ontvangen.

Wat kunnen we nog meer
aflezen in de monitor 
software?
De fabrikant van de soft-
ware vergelijkt de huidige
totaalopbrengst met de
bespaarde CO2 uitstoot, 
het aantal geplante bomen
en het aantal gloeilampen
die we één dag van stroom
kunnen voorzien. 
Hoewel het bij mij vragen oproept omtrent deze berekeningen is het een
grappige vergelijking. 

Het laatste plaatje is echter wel 
interessant. Het toont de opbrengst per 

paneel. Zo kunnen we precies
zien wanneer een paneel 

defect is of waar meer 
schaduw op valt. 

Al met al ben ik blij met               
het tussentijdse resultaat.
Tuinenpark Ons Buiten
Henny Stekelenburg

IngezondenIngezonden
Mobiel VTO
Deze prachtige elektrische bakfiets is de nieuwe aanwinst van
Mobiel VTO, de buurt-community van Veemarkt, Voordorp en
Tuindorp (Oost) voor het delen van vervoermiddelen. 
Als je lid bent van Mobiel VTO, kun je hem voor 5 euro per
dagdeel huren.

De bakfiets is geschikt voor 4 kinderen of in mum van tijd tot
transportfiets om te bouwen. Je hoeft geen rijles te nemen 
om ermee te fietsen. Hij is heel makkelijk en licht te besturen.
De bakfiets staat in een stalling bij het Groene Dak, aan de
Simon Bolivarstraat. De aanschaf is gesponsord door de 
fietsenwinkel JUIZZ in Utrecht, de gemeente en Natuur en
Milieufederatie Utrecht.

Wil je morgen ermee fietsen,
dan is dat zo geregeld via de
website van My Wheels, waar
Mobiel VTO een eigen pagina
heeft. Nog geen lid van Mobiel
VTO? Stuur eerst een mail naar
mobielvto@gmail.com om lid

van onze club te worden. Het kost je 5 euro per jaar en hier-
mee kun je ook andere vervoermiddelen in de buurt huren of
zelf verhuren. Ga daarna op de pagina van MyWheels om te
huren: MyWheels/bakfiets. 
Veel plezier ermee.
Meer informatie over Mobiel VTO vind je onder het rubriek
Mobiel VTO op de website van www.voordorpopeigenkracht.nl.  

Jokie
Wie heeft Jokie gevonden? Matthijs van 4 jaar is op 
29 november tijdens een wandeling door Voordorp zijn
rode sleutelhanger-Jokie uit de Efteling kwijtgeraakt. Het
is een Jokie knuffel van ca 10-15 cm met een ijzeren
ophanghaakje op z'n kop. Hij heeft er al zo lang naar

gezocht. Heeft iemand hem misschien gevonden? Laat het ons weten!

Ingezonden

Schilderlessen Materiekunst. 
In kleurrijk atelier bij de Watertoren. 
Op vrijdagochtend - om de week of 
maandagavond 6x
Nieuw aanbod lessen 2016 www.elsvegter.nl

Ingezonden



Het Pablo veld 'pimpen': 
Samen - Spelen - Sport - Schoon
Het speelveld op de Pablo Nerudastraat is het grootste speelterrein in
Voordorp. Een heerlijke en veilige samenkomplek voor de jeugd uit de wijk.
Echter de voorzieningen zijn inmiddels erg verouderd en veel buurtbewoners
(ouders en kinderen) horen de afgelopen jaren verschillende klachten. Zelf 
ben ik na het horen en ervaren van diverse klachten, op zoek gegaan naar
oplossingen en heb deze samen gebracht in een plan voor het initiatieven-
fonds van de gemeente Utrecht. Uiteraard met behulp van de inbreng van 
verschillende bewoners en gebruikers van het speelterrein.
Veel van de klachten zijn: de hondenpoep op het speelveld, de verouderde
speeltoestellen, de onhandige en vieze ondergrond bij het grote speeltoestel,
nauwelijks zitplaatsen, weinig (en te veel verspreide) speeltoestellen voor de
allerkleinsten etc. Steeds vaker vertrekken buurtbewoners met hun kinderen
naar speelplekken buiten Voordorp, omdat je daar wel lekker kunt zitten terwijl
je naar je spelende kinderen kijkt of om één van de andere redenen die je
hierboven in het rijtje klachten kon lezen. Zonde, vind ik. Dat moet ook in onze
buurt kunnen!
Het plan voor de herinrichting van het speelveld werd positief ontvangen door
de gemeente. 
Samen met de wijkadviseur en de opzichter Spelen, ben ik gaan kijken naar
haalbare oplossingen binnen de richtlijnen van de gemeente. Het plan dat
daar vervolgens uit kwam, zou het volgende mogelijk maken:

- Nieuwe en grotere borden  “Hier spelen 
kinderen, geen hondentoilet”

- Nieuwe ondergrond voor het grote speel-
toestel

- Centreren van de peuterspeeltoestellen
- Een aantal nieuwe speeltoestellen
- 2 kleine voetbalgoals
- 2 picknicktafels en 2 nieuwe bankjes
Mogelijkheden waarvan veel ouders en kinderen uit onze
straat en daar omheen, razend enthousiast werden! In het wijkbericht over de
herinrichting van het speelveld, heeft u de plattegrond van de veranderingen al
kunnen zien. Met het centreren van alle speeltoestellen, denken wij dat er
meer gebruik zal worden gemaakt van de oude, kleine toestellen. En op deze
manier kunnen alle kinderen gezellig bij elkaar spelen en kunnen de ouders ze
overzichtelijk in de gaten houden.
Ik heb vernomen dat er nog wat paniek is ontstaan over het geruchten rond
het verdwijnen van de pingpongtafel; dit is absoluut niet het geval, die blijft
ook in het nieuwe plan gewoon staan. De wethouder heeft toestemming 
gegeven voor het plan, mits er voldoende draagvlak vanuit de wijk is. Echter
zijn er naast de positieve reacties ook een aantal ‘klachten’ binnen gekomen
bij de gemeente, waardoor het plan wellicht niet helemaal door kan gaan. 
Dat zou erg jammer zijn voor alle kinderen in de wijk, die hun voetbalgoals en
nieuwe speeltoestellen al helemaal zien zitten.
Voorlopig blijf ik nog optimistisch en blijf ik strijden voor de vernieuwingen!
Mocht het allemaal door gaan, starten de aanpassingen in het voorjaar 2016!
Bewoner Pablo Nerudastraat

Ingezonden Kerstboom (huren)
Kies ook nu voor een GROENE Kerst: 
huur een kerstboom met kluit!

Ook dit jaar is het weer mogelijk om in 
Utrecht een kerstboom met kluit te 
kopen met recht van retour na drie 
weken. Net als de afgelopen jaren is 
Griftsteede (Van Swindenstraat 129, 
in het Griftpark), de plek van uitgifte 
van de kerstbomen. De gezellige 
uitgifte van de kerstbomen, zal plaatsvinden op zaterdag 
12 december. Ruim voor Kerst, dus mooi op tijd in de
kerstsfeer komen.
2 januari moeten de bomen retour. Heel vroeg, maar kan
niet anders in verband met de termijn van drie weken
dat ze maximaal uit de grond mogen. Een kerstboom die
na drie weken terug het bos in gaat, is dé manier om
een groene Kerst te vieren met respect voor natuur en
milieu.  
De bomen komen uit Achterveld, bij Leusden. Na
‘gebruik’ van drie weken gaan de speciaal gekweekte
bomen weer de grond in om verder te groeien in een
bos. 
Vanwege het aanhoudend grote succes hopen we dat
dit jaar ruim 350 bomen zullen bijdragen aan een 
groene kerst in Utrecht.

Bestellen kan uitsluitend via onze website
www.huureenkerstboom.nu vanaf zondag 15 november
18.00 uur tot en met uiterlijk 6 december 2015 
24.00 uur. 
Bestel snel, want OP = OP! Klanten uit voorgaande jaren
krijgen per e-mail bericht dat de online verkoop begint.
De prijs bedraagt ook dit jaar € 21,- plus een borg van
€ 5 = € 26,- incl. BTW. 
Als de boom wordt teruggebracht, ontvangt u deze 
€ 5,- terug.

OPROEP: Kom de boom lopend of met de (bak)fiets
ophalen. Er is nauwelijks plaats voor auto’s bij
Griftsteede.

Ingezonden

Zangkoor Animato 
zoekt 
versterking
Seniorenkoor Animato vindt het heel gezellig als er 
nieuwe leden bij komen. Zangervaring en noten lezen
hoeft niet, mag wel. 
Gerepeteerd wordt - met hulp van piano en pianiste 
– op donderdagmiddagen van 13.30 – 15.30 uur in
een gehuurde zaal van de Jeruzalemkerk (Winkel-
centrum De Gaard, Tuindorp - Oost). Tweemaal per jaar
treedt het Seniorenkoor Animato op met een diversiteit
aan liederen, zoals bekende Hollandse meezingliedjes.
Maar ook canons en lichtklassieke meerstemmige 
liederen kunnen dan ten gehore worden gebracht.

Anita van Basten / 030-2960093 /
euau68gw@hetnet.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, Adriana Oliehoek, Karin de Jonge, 
Brigitte Venturi, Femke Koster, Paul Klein Kiskamp, 
Henny Stekelenburg , Door van Dijk, Diny Verwaayen, 
Els Vegter, Fleur van IJperen, Josine Pieters, Marieke Ettema,
Edith Duyvestijn, Friso Smits, Tieneke de Groot, Linda Annink,
Sander Ekstijn en Marian Willems.

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

Agendac
7,8,11 december: kerststukjes maken in
buurtcentrum de Leeuw
12 december: kerstlichtjes Ons Buiten
16,20 december: kerststukjes maken in de
Griftsteede 14.00 uur
20 december: kerstmarkt Scouting 
24 december: levende kerststal op
Griftsteede 17.00 uur
24/25 december: kerstvieringen in
Tuindorpkerk en Pauluskerk
10 januari: poppentheater in de Griftsteede
11.00 uur

Vanuit de Pauluskerk
In de Pauluskerk aan het Willem de
Zwijgerplantsoen in Tuindorp zijn er rond
Kerstmis en Oud/Nieuw de volgende 
activiteiten, u bent van harte welkom:

24 december 19.00 uur 
Kinderkerstviering met kerstspel
24 december 22.00 uur Kerstnachtmis
25 december 10.30 uur Kerstviering
25 december 15.00 uur 
Kindje Wiegen, het kerstverhaal voor de allerkleinsten
3 januari 10.30 uur Startviering met Nieuwjaarsborrel 

Ingezonden

Tuindorpkerk 
Na de winter komt de lente

Carols in de Tuin, kerstavond 2015
Viering in de Tuindorpkerk, 
professor Suringarlaan 1
Aanvang 21.00 uur

Na de winter komt de lente
Wordt de grijze lucht weer blauw 
maar al ben je uit de oorlog
Komt de oorlog ooit uit jou?

Deze regels zingt Marco Borsato en daarmee treft hij de kern van
wat mensen bezig houdt die met vluchtelingen te maken hebben:
zal die oorlog uit al die vluchtelingen wegraken? Vluchtelingen, 
kinderen, vrouwen, mannen, dagelijks wordt er over hen gesproken
in het nieuws. Maar wat houdt hen eigenlijk bezig? Hoe overleven
zij in een wildvreemde omgeving, en aan wie kunnen ze hun ver-
halen kwijt?
Op weg naar Advent en Kerst, trekken de beelden van kinderen 
en volwassenen op de vlucht met ons mee. Op kerstavond, wordt
al jaren lang een viering georganiseerd van jongeren en voor jon-
geren onder de naam Carols in de Tuin. In die viering voor jong 
en oud, voor iedereen die samen wil vieren.  We zingen samen
klassieke Engels carols en moderne ballads, we vertellen verhalen
aan elkaar, ontsteken licht voor mensen die we kennen en we 
verwarmen elkaar met liefde, hoop en glühwein.
Het geboorteverhaal uit het evangelie van Matteüs vertelt over de
geboorte van een bijzonder kind, Jezus. Dit kind brengt licht in de
wereld. Dit kind maakt het mogelijk dat er echt een lente komt na
de winter. Jezus zelf is een kind op de vlucht, samen met zijn
vader Jozef en zijn moeder Maria moeten ze uitwijken, naar Egypte
vluchten omdat Jezus wordt gezocht  door koning Herodes. In
Egypte worden ze opgevangen en vinden ze onderdak. Pas als
koning Herodes gestorven is, krijgt Jozef in een droom te horen 
dat de kust veilig is en dat hij kan terugkeren.
Na de winter komt de lente. Dat is gemakkelijker gezongen dan 
dat het waar is. Maar het wordt waar als we onze kwetsbare
levens bij elkaar brengen en samen bidden om de geestkracht en
nabijheid van God. Als we elkaar het verhaal vertellen van dit
vluchtelingenkind samen met verhalen van kinderen op de vlucht
nu, kunnen we moed vatten. 

Welkom om op kerstavond 24 december in de Tuindorpkerk om 
op verhaal te komen.
Bas van den Berg / voorganger

Ingezonden Een inkijkje in de Biltse Grift
De jongeren van de Biltse Grift hebben
hard gewerkt om in een van de schuren
een fitnessruimte te maken. De meeste
apparaten hebben we gekregen via face-
book. Hier demonstreert Matthieu, broer
van Victor, hoe de apparaten gebruikt 
kunnen worden.
Afgelopen donderdag kwamen 17 studenten hospiteren en mee-
ëten op de Biltse Grift. De Biltse Grift heeft plek voor 2 studenten
die in het appartementje kunnen komen wonen. De studenten
mogen gratis wonen en investeren in plaats van geld, in tijd voor
onze jongeren.  We hebben een hele gezellige avond gehad en 
vier studenten zijn uitgekozen 
om volgende week nog een 
keertje te komen om zichzelf te
presenteren. De allerleukste 
twee studenten worden mede-
bewoner van de Biltse Grift.
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