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Van de redactie

Het laatste buurtkrantje van 2016, gelukkig hebben we ook dit jaar weer veel aanmeldingen gekregen voor de mailinglijst van lezers die willen weten wanneer Voordorp Vooruit verschijnt. Ook het aantal volgers op Facebook stijgt gestaag.
We willen de bewoners van de Biltse Grift nog bedanken voor de huis-aan-huis bezorging van de vorige editie en tevens
het Wijkbureau Noordoost die deze krant financieel weer mogelijk hebben gemaakt in 2016. Tenslotte ook nog een
welgemeend dank je wel aan al onze lezers en schrijvers waar we de krant juist voor maken in Voordorp & Veemarkt.
We kijken terug op een succesvol 2016! De aanvraag voor budget om ook in 2017 de buurtkrant te kunnen maken,
is al de deur uit. We hopen van het wijkbureau en het
initiatievenfonds voldoende ondersteuning te krijgen om u
ook in het komende jaar op de hoogte te kunnen houden
Vind je het waardevol dat er een buurtkrant
van zaken die ons lokaal aangaan. Wilt u ons een handje
is in Voordorp & Veemarkt? Vind je het leuk om
helpen? Laat het ons vooral weten: vele handen maken
mee te helpen aan de totstandkoming van de
licht werk!
buurtkrant? We krijgen het grootste deel van
Er is ook in de afgelopen weken weer van alles gebeurd:
de kopij aangeleverd. De redactie schrijft zelf
hele straten zijn veranderd, winkelcentrum de Gaard blijft
ook het een en ander, ze redigeert de artikelen
bezig met de verbouwingsplannen. Voordorp blijft verduuren zorgt voor een duidelijke en complete
zamen: van elektrische auto’s tot bladeren brengen naar
opdracht aan de zetter. Als je 5 tot 6 keer
de buurtmoestuin, van slimme meters plaatsen tot de
per jaar 1 of 2 uurtjes tijd hebt om de aanadoptie van kerstbomen. Ook voor gezelligheid kun je in
geleverde artikelen te lezen, te checken op
onze buurt terecht: zingen, schilderen, een excursie door
taal/typefouten en indien nodig in te korten,
de natuur, de lichtjestocht is weer terug. En heb je dan
dan zouden we daar erg blij mee zijn.
toch nog een extra boost nodig… neem dan een suikerLaat het ons weten! Voor vragen, opmerkingen
beest. Ik kon het niet laten om naar de snoep te grijpen
en kopij: voordorpvooruit@casema.nl.
na het lezen van de blog van Jip☺.
Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen! Sander en Marian

Redactielid gezocht

Verkeer in Voordorp e.o.
Romerostraat/Kapteynlaan
De werkzaamheden van “maatregel 34” zijn afgerond en een
eerste evaluatie met inloop is gepland op 1 december (van
18-19u in de Jeruzalemkerk). Hierbij gaat de gemeente in
op vragen van bewoners en licht zij de keuzen van het
ontwerp toe. Een aantal bewoners is van mening dat de
nieuwe situatie onveiliger is als de oude. Het is inderdaad
wel anders geworden en 25 jaar gewenning is niet zomaar
in een paar weken/maanden verdwenen.
De resultaten van andere stukken weg met 30km/u in de
stad geven nog niet direct een positief beeld dat het klopt
met de theorie ‘dat het veiliger is’. Zo blijft de snelheid

hoger dan gewenst en ook het rekening houden met elkaar
blijft in de praktijk lastiger dan op papier.
Laten we proberen allemaal zoveel mogelijk rekening te
houden met elkaar in deze periode. Wij houden graag
(net als de gemeente) de vinger aan de pols!

Eykmanlaan
De gemeente start met een
project Eykmanlaan met als
doel: betere oversteekplekken & meer groen.
In 2017 gaat dit stuk weg
op de schop en een eerste
ontwerp zal begin 2017
besproken worden.
Hierin zijn al reacties
meegenomen die tot
20 november 2016 ingediend konden worden
(op een interactieve
plattegrond). Meer info op:
www.utrecht.nl/eykmanlaan
NB bij de projecten voor 2017 via het wijkbureau Noordoost
zag ik staan dat er voor de Romerostraat gepland staat “groot
onderhoud inclusief verlichting”. Naast de uitrol van Het
Nieuwe Inzamelen (Q2-2017) voor heel Voordorp dat
waarschijnlijk niet meer gaat lukken in 2016.

Ingezonden

LICHTJESTOCHT

‘n Groene Kans

Ingezonden

KERSTBOMEN !!!

Op zaterdag 17 december van 18:00
tot 20:00 branden er rondom winkelcentrum De Gaard zo’n 2500 lichtjes.

Een kerstboom is een fijne sfeermaker in de donkerste tijd van het
jaar. In december siert hij vele huiskamers. Maar een beklemmend
gevoel speelt op, als je ‘m in januari
weer aan de straat moet zetten. Het
kan ook anders: met “adopteer een
kerstboom” gaat een kerstboom veel
langer mee (tot wel 5 jaar), krijg je
een karakteristieke boom en draag je
bij aan een duurzame kerstboomteelt.

Als je het lichtjesspoor volgt, waan je
je in de tijd van het kerstverhaal. Je ziet
echte Romeinen, engelen, herders met
hun schaapskudde, koning Herodes en
de wijzen uit het oosten. Zij vertellen je
wat ze de laatste dagen allemaal voor
bijzonders hebben gezien en meegemaakt. Het laatste kaarsje staat in de
stal bij Jozef en Maria en het kindje
Jezus, te midden van levende dieren!
De (gratis) kerstlichtjestocht is een
evenement voor iedereen. Voor kinderen
is er een speurtocht uit-gezet en zijn
er onderweg verschillende spelletjes te
doen. Natuurlijk is er ook er koffie,
glühwein, chocolademelk en muziek.
Startlocatie: Troosterhof, Utrecht
(Winkelcentrum De Gaard)
Tip: kom lopend of met de fiets i.v.m. beperkte parkeergelegenheid
Georganiseerd door de Jeruzalemkerk, de Pauluskerk, het Eykpunt en de Tuindorpkerk.
Mede mogelijk gemaakt door de winkeliers van winkelcentrum de Gaard.

Ingezonden

EnergieTeam
In het nieuws was dat de ‘slimme meter’ helaas minder opbrengt
dan verwacht, maar 1% besparing i.p.v. 3.5%. Met name vanwege het ontbreken van een display die je direct laat
zien wat de actuele stroomafname is. Dat is natuurlijk
jammer, maar je hoeft echt niet te wachten op die
‘slimme meter’. Je kunt zelf nu al aan de slag met een
beetje hulp van het EnergieTeam Voordorp; juist met
een ‘domme meter’.
Bij gebruik van een zogenaamde Wattcher is één deel geplakt op je ‘domme’ draaimeter en het andere deel steekt
ergens op een zichtbare plek in je woning met een display in
een stopcontact (de meter en de display staan zo met elkaar in verbinding). Op die manier
kun je heel snel zien welke apparaten wat verbruiken door ze aan en uit te schakelen en
het verschil te bepalen. Ook zie je dan je sluipverbruik omdat de waarde nooit lijkt te zakken
onder een bepaald niveau. In je woning zijn vast zaken die ‘altijd’ aan staan: modem/router,
verwarming, koelkast of (mechanische)ventilatie. Soms zijn er apparaten waarvan je denkt
dat ze niets gebruiken, maar die dat stiekem toch wel doen (vaak een heel klein beetje 1-3
Watt per apparaat). Die kun je dan eenvoudig met een standby-killer echt tot 0 Watt terugbrengen (bijvoorbeeld tv’s, opladers, voedingen). Het EnergieTeam Voordorp heeft deze
apparaten in zijn “bespaarpakket” zitten (naast losse meters om 1 apparaat nauwkeuriger te
meten en diverse type lampen en isolatie folies). Maak eens een afspraak met ons en krijg
zo’n pakket een paar weken te leen. Dan ben je zelf die “slimme meter”. En zeker weten
dat het wat/watt gaat opleveren; resultaten tot 30% zijn geen uitzondering (meten is weten)!
Fijne feestdagen! Namens Frans, Maarten & Sander.
Te bereiken via energieteamvoordorp@gmail.com.

Wij mogen Sander feliciteren. Sinds deze zomer beschikt het
EnergieTeam over een echte “Solar-Specialist” na het met ruime cijfers
succesvol afronden van deze cursus bij Switch2Solar met solar basics,
economics & design! Op deze manier kunnen wij nog beter advies geven
en offertes beoordelen over zonnepanelen. Maak er gebruik van.

Het concept is ontwikkeld door Randijk
Bamboe & Hoveniers in Leusden. Rondom
Utrecht zijn de bomen verkrijgbaar bij ‘n
Groene Kans (Groenekan) en bij Nieuw
Rotsoord (Briljantlaan). Hier kun je een
boom uitzoeken en adopteren en, na
kerst, weer terugbrengen. Alle bomen zijn
biologisch gekweekt en als je een boom in
Groenekan haalt, gaat deze ook daar ter
plekke de grond in om te ‘overzomeren’.

De bomen hebben een kaartje met een
nummer zodat je volgend jaar dezelfde
boom weer kunt adopteren. Maar je mag
ook altijd een nieuwe komen uitzoeken.
Niet alle (kerst)bomen kunnen er even
goed tegen om uit de grond gehaald te
worden en vervolgens weer terug geplant
te worden. De kweker draagt hier zijn
steentje bij door de kluit goed voor te
bereiden op het uitstapje. Een andere
factor is de keuze voor boomsoort: zo zal
je de klassieke “Nordmannspar” hier
niet aantreffen. Wel een ruim palet aan
andersoortige sparren met korte of lange
naalden, met een dichte of een open
groei, met verschillende tinten groen.
Kortom: voor elk wat wils.
Meer informatie (o.a. over de prijzen en
het statiegeld) is te vinden op
www.adopteereenkerstboom.nl of
www.groenekans.nl/kerstboom

NB Als alternatief is
het dit jaar ook weer
mogelijk om op
Griftsteede je kerstboom op te halen via
een bestelling op
http://www.huureenkerstboom.nu

DE SNUFFELHOEK
Lieve mensen we zitten volop in de donkere
tijd van het jaar. Ja, ja, december is voor
veel mensen een moeilijke maand.
De korte dagen maakt ze somber, soms
zelfs depressief. Baasje heeft er last van en ook ik sleep me
door de dagen heen.
Misschien is het dan ook niet toevallig dat we in deze maand
extra veel feestdagen hebben met vooral veel zoetigheid.
Ja, ik heb me laten vertellen dat het niet voor niets is dat er
in de decembermaand veel zoetigheid gegeten wordt.
Gevulde speculaas, marsepein, chocoladeletters: de winkels
liggen er vol mee. Baasje die normaal suikervrij eet kan de
verleiding niet weerstaan om af en toe iets mee naar huis
te nemen. Ze vertelde me dat ze als kind samen met haar
broertjes altijd een groot suikerbeest in hun schoen kregen.
“Zo lekker Jip, de geel gekleurde smaakten naar citroenen,
de oranje naar sinaasappel, de roze naar frambozen, de
witte naar amandelen, maar het allerlekkerst waren de
bruine suikerbeesten die naar cacao smaakten.”
Baasje slikte het speeksel weg dat ze bij de gedachte alleen
al in haar mond kreeg. ‘Zo jammer dat die niet meer in de
winkel liggen!’ Ze zou ze ook niet durven kopen voor haar
kleinkinderen. ‘Nee dat kon helemaal niet meer. Haar zoon
zou vragen of zie niet goed bij haar hoofd was om een kind
zo’n grote klont suiker te geven. Of ze misschien wilde dat al
hun tanden uit de mond wegrotten? Hij was allang vergeten

DE VOORTUIN WINTERKLAAR…
Op de laatste meewerkdag, in november, hebben
we gezorgd dat onze buurtmoestuin ‘winterproof’ is…
de laatste zomergewassen
er uit, de bodem afgedekt
met blad, zodat deze
beschermd is tegen de kou.
En blad is er de laatste tijd
genoeg gevallen… door het
zachte najaar liet het even
op zich wachten, maar na
wat vorst en windvlagen
ligt er nu voldoende in de
straten van Voordorp.
Dit blad is trouwens heel welkom in de
Voortuin, want daar kunnen we weer nieuwe
compost van maken. Met dat doel voor ogen
hebben we recent een bladkorf gemaakt,
vlakbij onze compastbakken. Dus: mocht je
blad kwijt willen vanuit je tuin of de stoep
voor je huis, veeg het op, prop het in een
vuilniszak of mand, en leeg die maar in onze
korf. Daar zijn we heel blij mee!
Blij zijn we ook met de nieuwe aanwas van
tuinders de afgelopen maanden. Via de buurtnetwerksite ‘NextDoor’ kregen we aanloop van
frisse, enthousiaste meewerkers op de meewerkdag. Een heel leuke ontwikkeling. En
nieuwe mensen zijn natuurlijk nog steeds
welkom… werk genoeg! In de komende

hoe zoet en zacht de suiker weg smolt op je tong nadat je na
lang aarzelen eindelijk besloten had om de kop van het beest
eraf te breken.’ De rest werd eerst bewaard tot het verlangen
naar het zoet te sterk werd en er steeds meer beest stukje bij
beetje in de mondholte verdween.
Verward in haar herinneringen en de realiteit van vandaag
zocht Baasje naar argumenten, naar waarom alles tegenwoordig zo streng was. Zo alles of niets. Zo zwart-wit. Wat
was erop tegen om kinderen, jonge mensen en misschien
zelfs volwassenen in de donkerste tijd van het jaar een
beetje zoet te houden? Ze een blij gevoel te geven met een
suikerbeest? Ik had er niet echt een antwoord op, behalve
dan dat ik zelf liever een stukje kip heb. “Zou het niet zo
kunnen zijn Jip”, vroeg ze mij: “dat al die agressie en boosheid die er nu over de wereld heen en weer getwitterd wordt
over Donald Trump, zwarte Piet, racisme en discriminatie;
over zich niet gezien voelen, een stuk minder zouden zijn
als mensen weer suikerbeesten mogen eten?”
Lieve mensen ik weet niet of het recept van Baasje de
oplossing is voor alle problemen die mensen ervaren,
maar een beetje lief zijn voor elkaar kan volgens mij
geen kwaad! Ik wens jullie allemaal een zachte en
zoete decembermaand!
Poot!

Jip

Alle blogs van Jip: http://jips-snuffelhoek.blogspot.nl/
Email: jip.russell@gmail.com
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maanden gaan we een beetje in de winterstand, maar proberen
toch, als het weer het toe laat,
klussen te doen in de tuin.
Op de meewerkdag van
11 december ben je dus ook
weer welkom, van 11 – 13 uur.
Op 17 november hadden we ons
jaarlijkse afsluitende etentje in het
Tuinhuis van het Groene Dak. We
genoten van de door ieder meegebrachte gerechten met ingrediënten
uit de moes- en kruidentuin, en vooral
ook van elkaar en van elkaars verhalen. Lekker, leuk en gezellig dus.
We spraken ook over het feit dat de
Voortuin in 2017 alweer 5 jaar
bestaat! Er werden plannen gemaakt
hoe we dit gaan vieren. Misschien
een mooi moment om de Voordorpse
Brink weer eens om te toveren in een
mooie buurtmarkt? Ideeën genoeg,
maar het zou leuk zijn om dit met
meer mensen uit de buurt te doen.
Gaat er al iets borrelen? Wil je meedenken? We horen het graag!
Je kan je aanmelden via de website: www.devoortuininvoordorp.nl
of bij mij: karindejonge@hetnet.nl
Namens de Voortuin: Karin de Jonge

In de vorig uitgave van Voordorp
Vooruit heb ik een oproep
geplaatst voor vrijwilligers of als
mensen fysiek niet kunnen helpen
ze ons ook kunnen sponsoren.
Helaas heeft dat geen extra vrijwilligers opgeleverd maar gelukkig wel donaties. Onze dank is
natuurlijk groot voor deze donaties. De sponsoring voor een windhaan hebben we uitgebreid.
Ik heb de oproep ook binnen Tuinenpark Ons Buiten geplaatst. Dit heeft als resultaat dat we
de “weerhen” kunnen realiseren m.b.v. van alle donaties die we hebben ontvangen. Daarvoor
onze dank en dit is een enorme opsteker- en stimulans in deze tijden waar subsidies veelal
onder druk staan.
Vorige jaar heb ik m.b.v. de gemeente 500 narcissenbollen aangeplant op het dijkje naast
de dierenweide. Dit jaar heb ik wederom een aanvraag gedaan die is gehonoreerd met
1500 narcissen bollen dus volgens jaar moet het voorjaar nog overweldigender zijn op
“Ons dijkje”. Het knotten
van de wilgen is inmiddels
weer begonnen en een
datum om de resterende
wilgen te knotten is
geprikt op woensdag
28 Dec. Als je op de
dijken langs de Lek rijdt
en die echte oude wilgen
bewonderd, zie je regelmatig eikvarens (Polypodium Vulgare) op die
oude knotwilgen. Dit seizoen heb ik dat ook bij “onze” wilgen geprobeerd. Ik heb een aantal stekjes op de knotten
geplant dus nu maar afwachten of ze aanslaan.
Een paar weken geleden was ik bij een hovenier in Culemborg op zo’n prachtige oude boerderij langs de Lek (mijn
favoriete stekje in Nederland). We waren daar om walnoten te rapen die weer dienen als voer voor de eekhoorns op
Ons Buiten. Bij die boerderij stonden veel oude schuren waar een familie Kerkuil hun intrek had genomen. In een
nestkast die door de Uilenvereniging was opgehangen hadden ze zich gevestigd; werkelijk prachtig om te zien. Ook op
Ons Buiten hebben we dit jaar weer extra nestkasten opgehangen om voldoende broedmogelijkheden te bieden voor
de verschillende vogels
die op Ons Buiten leven.
Ik zal een lijstje bijvoegen
waar ze hangen en voor
welke vogel de verschillende type kasten
het meest geschikt zijn.
Volgend seizoen gaan
we ook een speciale
broedplek realiseren voor
ijsvogels. Als je erop let
en er oog of oor voor
hebt zie je in de watergangen in onze wijk de
ijsvogels steeds vaker.
Maar helaas zijn ze
redelijk kritisch als het
gaat om hun nestplek. Dat is een ondergrondse gang van zo’n 50 tot 70 cm diep in een stijl talud van zo’n 50~70 cm
boven het water. Dat moeten we in de komende maanden gaan onderzoeken.
Wat minder prettig is, is dat het lijkt als of we in de afgelopen weken een aantal Cavia’s zijn “verloren”. Wat er precies is
gebeurd weten we nog niet maar we vermoeden roofvogels. In voorgaande jaren zijn we vaker krielkippen verloren op
deze manier. We vrezen dat de roofvogels het dit jaar op onze cavia’s hebben voorzien.
Lastig is dat, aan de ene kant proberen we diersoorten te stimuleren of te herintroduceren en dan eten ze onze cavia’s
op. Tja, dat is de keerzijde van natuurbescherming!
Mocht u ons willen helpen of op een andere manier een bijdrage willen leveren. Laat een berichtje achter
bij onderstaand mail adres: secretariaat@onsbuitenutrecht.nl en wij nemen contact met u op.
Kijk voor meer info op www.onsbuitenutrecht.nl

Kinderen obs Voordorp geven hun speelgoed weg
Kinderen uit alle groepen van obs Voordorp geven hun eigen
speelgoed weg. Alles wordt in het busje van de directeur
geladen en naar het verzamelpunt gebracht.
Het zijn cadeautjes voor kinderen uit arme gezinnen.
Kris uit groep 4 is reuze trots. Zij gaf haar ‘my little pony-huis’ weg.
,,Ik was er ook heel blij mee toen ik het kreeg voor mijn verjaardag.
Dus ik denk dat andere kindjes er ook blij mee zullen zijn.’’
Leerkracht Erika van de Laar vertelde haar groep 4 over kinderen die
niet of nauwelijks speelgoed hebben. ,,Je ziet ze er echt over nadenken wat het betekent om geen speelgoed te hebben. We willen onze
leerlingen laten ervaren dat het fijn is om iets te delen, om iets af te
staan wat je eigenlijk best zou willen houden.’’ Dat lukt heel goed,
getuige de enorme berg speelgoed die de leerlingen, van groep 1 tot
en met groep 8, mee naar school hebben genomen. In elk lokaal ligt
een berg aan tassen met speelgoed.
Taeke uit groep 4 nam zijn trommel en een spelletje mee om weg te
geven: ,,Ik vind het zielig voor andere kinderen, dat ze niks hebben.’’
Jasper: ,,Ik heb zoveel speelgoed, ik kan best wat weggeven.’’ Hij legt
zijn vrachtauto met laadklep en xylofoon bij de andere giften. Juf
Erika van de Laar: ,,De meeste kinderen vinden het niet moeilijk om
afstand te doen, ze zijn er juist trots op! En als school vinden we het
belangrijk om onze leerlingen te leren delen. Dat je je om elkaar
bekommert, past bij de visie van onze school. En nu natuurlijk ook bij
de kerstgedachte!’’ ,,Mama, mijn zus en ik willen gewoon mensen blij
maken,’’ zegt Ravi als hij XL Mikado en een mini-wereldbol naar
school brengt.

Ingezonden

Bij het verzamelpunt van Albert Heijn worden alle giften van kinderen
eerst mooi ingepakt en daarna doorgegeven aan het Nationaal Fonds
Kinderhulp, dat zorgt dat de cadeaus in Utrecht bij de juiste gezinnen
terechtkomen. Echt makkelijk is het natuurlijk niet altijd. ,,In gezinnen

is het vaak gebruikelijk dat de oudere kinderen hun speelgoed doorgeven aan de jongere kinderen,’’ zegt Erika van de Laar. Myrthe uit
groep 4: ,,Ik ben de jongste thuis, dus ik hoef het niet aan mijn zus te
geven. En voor mij zijn de leesboeken inmiddels ook te makkelijk
geworden!’’

Ingezonden

ANV Noorderpark

Werken in het landschap van het Noorderpark

Binnen
---de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark is een
enthousiaste groep vrijwilligers actief met buiten-werkzaamheden zoals knotten van wilgen, dunnen van geriefbosjes,
schoonhouden van poelen en verwijderen van bospest.
Deze Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark bestaat uit
circa 20 vrijwilligers, die maandelijks op woensdag en zaterdag aan
de slag gaan in het veld. Ze werken bij boeren, particulieren en
natuurorganisaties in het Noorderpark zoals Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Utrechts Landschap. Allemaal bedoeld om
kleine landschapselementen te behoeden voor verval of zelfs verdwijnen en daarmee om hun natuurwaarde te behouden.
De ANV Noorderpark is een vereniging van boeren en burgers die
de natuur in het boerenland benoorden Utrecht een warm hart
toedragen. De vereniging zorgt voor de financiën en het vinden
van werklocaties voor de veldwerkers. Het werkseizoen loopt van
september tot april. Er zijn eigen gereedschappen en een aanhangwagen om die ter plekke te krijgen. Meestal zijn er zo'n 8 a 10 vrijwilligers aanwezig om te klussen.

Dit winterseizoen 2016/17 staan projecten op de rol zoals: een poel
schonen in Hollandsche Rading, verwijderen van bospest in Groenekan, opslag uit een sloot weghalen in Voordorp, wilgen knotten en
een erfbeplanting opknappen in Westbroek. De vrijwilligers genieten
ervan hun handen uit de mouwen te steken in de natuur. Ze dragen
door hun werk bij aan het behoud van het landschap en het leefgebied voor planten en dieren. Ze drinken samen koffie en eten een
kom soep op de boerderij. "En zo kom je ook nog eens op mooie
plekjes, waar je anders nooit
komt!" zegt een deelnemer.
Heeft u belangstelling?
Stuur een mailtje naar
info@anvnoorderpark.nl.
Recent is er nog een mooie
film verschenen over de
Oostelijke Vechtplassen (in
het werkgebied van de ANV)
https://www.youtube.com/watch?v=g0PxZ-n2pSs&feature=youtu.be.

Verslag Excursie Hooge Kampse Plas

Ingezonden

Ongeveer 20 Voordorpers maakten op zaterdag 8 oktober gebruik
van de gelegenheid met eigen ogen te bekijken wat er momenteel
allemaal gaande is bij de Hooge Kampse Plas. Want wat zien
passanten vanaf het langslopende fietspad? Heen en weer rijdende
vrachtauto’s die hun ladingen in de plas storten, onduidelijke hopen grond die vol groeien met allerlei ruig
spul, hijskranen en dwarslopende dijken. Vragen, veel
vragen. Is hier sprake van illegale vuilstort? Gaat dat
allemaal niet ten koste van al die vogels die de plas nu
gebruiken om te rusten en te foerageren?
Boswachter Hans Hoogewerf van Utrechts Landschap (de
eigenaar van de plas) ontving het gezelschap naast het
directiegebouwtje. In de volgende 1 ½ uur gaf hij op bevlogen wijze tekst en uitleg over alle ins en outs van het
project. Eerst nog even buiten het hek dus, het grootste
deel van de tijd binnen de hekken. Via de pontonbrug leidde Hans het gezelschap naar het hartje van de plas. Ter inleiding lichtte Hans
toe wat in hoofdlijnen het doel van het project is. De plas maakt deel uit van de groene weg (ofwel ecologische verbindingszone) aan de
oostzijde van Utrecht (http://www.natuurlijkzeist-west.nl/public/fietspad/GroeneWegenTussenZeistEnDeBiltRO.pdf). Momenteel heeft de
plas weinig natuurwaarde, o.a. door een veel te grote diepte (tot circa 15 meter!) en de voorgeschiedenis als vuilstort. Daarom wordt
de hele plas ‘verondiept’. Dat gebeurt door geleidelijke ophoging met ‘schone waterbodem’. Die komt bijvoorbeeld beschikbaar bij het
schonen van sloten en andere kleinere watergangen in de omgeving. Nieuwsgierig hoe de plas precies wordt aangepakt?
Noordelijke helft
In noordelijke helft van de plas (de
Groenekanse kant) wordt een aantal
eilanden opgeworpen. De vormgeving
gebeurt m.b.v. de kraan uit het
materiaal dat we nu zien liggen.
Voor de afwerking wordt schraal zand
gebruikt. Mede omdat de eilandjes
’s winters net beneden het waterpeil
worden gehouden zal naar verwachting
niet of nauwelijks sprake zijn van ongewenste begroeiing. In het zomerhalfjaar
liggen de eilandjes net boven het
waterpeil. Zo hoopt Utrechts Landschap
een aantal op de grond broedende
vogelsoorten te verleiden de eilandjes
als voortplantingsplek te kiezen.
Tussen de eilanden wordt de waterdiepte rond 1,5 meter. Door de lichttoetreding zal een gevarieerde
onderwaterbegroeiing tot ontwikkeling komen, een mooie omgeving
voor vissen en andere diersoorten, zoals de ringslang. In het meest
noordoostelijke vak is deze waterdiepte reeds een feit. Een dijk
scheidt dit compartiment van de rest van de plas. In dit vak zijn de
tot voor kort steile oevers afgevlakt en ingeplant met riet.
De verwachting is dat diverse soorten moerasvogels deze oeverzone
als geschikt leefgebied zullen weten te waarderen.

Zuidelijke helft
Aan de zuidzijde (de Fort Voordorp-kant) wordt de plas verondiept van
15 meter naar 9 à 10 meter; er worden in dit deel geen eilanden
aangelegd. Dat proces is nu volop gaande. Achteruit rijdende vrachtwagens storten hun lading schone waterbodem aan het einde van de
ponton in een soort koker. Zo wordt de waterdiepte beetje bij beetje
minder. De beweegbare ponton kan ook naar de randen van de plas
zwenken. Zo wordt een gelijkmatige verdeling van de bagger over de
bodem van de plas bevorderd. Voor de vele soorten (duik)eenden die
de plas vooral in de winterperiode al aandoen, wordt aldus een prima
rust- en foerageergebied in stand gehouden.
Oevers
Tot nu toe had de plas rondom erg steile oevers. Door golfslag was
op vele plaatsen sprake van afkalving. Dat is bijvoorbeeld langs het
fietspad goed te zien. Met het zandige materiaal dat nu al klaar ligt in
de vorm van een beschermend dijkje worden natuurvriendelijke
oevers gevormd; de hellingshoek van het talud wordt ongeveer 1:7.
Net als aan de meest noordoostelijke oever al is gebeurd zal dit talud
worden ingeplant met riet. Twee vliegen in een klap: een brede zone
nieuw leefgebied voor moerasvogels die meteen een adequate
bescherming vormt tegen verdere afkalving van de oever.
Beplanting langs het fietspad
Dit verslagje begon met de vraag: ‘…. wat zien passanten vanaf het
langslopende fietspad?’ Als het werk aan eilanden en oevers klaar is
willen we natuurlijk vanaf de kant wel een vrije blik op de plas en de
eilanden hebben. Daar gaat voor gezorgd worden. Mogelijk al deze
winter wordt de bijl gezet in een aantal eiken langs het pad en in de
hoog opgaande begroeiing aan de oever, fietspadzijde. Tegelijk wordt
zo de landschappelijke relatie tussen plas en de naastliggende
graslanden hersteld. Daarvan gaan vogels profiteren die graag
afwisselend in elk van beide gebieden verblijven.
Hoe lang nog?
Volgens Hans Hoogewerf zullen de werkzaamheden nog ongeveer
twee jaar in beslag nemen. Vooral de beschikbaarheid van schone
waterbodem bepaalt het tempo. Maar we komen stap voor stap
dichter bij de gewenste eindsituatie. Dat is een mooi vooruitzicht
voor vogelaars, wandelaars en fietsers, en … voor de natuur.

VOORDORP 25 JAAR
Van Voorveldsche Polder naar …
‘… Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om hier kassen te plaatsen!’
Dat is wel duidelijk uit het uitbreidingsplan 'Voorveldse Polder' van de
gemeente Utrecht uit 1961. Reden om het uitbreidingsplan op te
stellen is het plan om een nieuwe rijksweg aan te leggen richting
Hilversum, Rijksweg 22 (nu de
A27) ter ontlasting
van de Biltsestraatweg. Daarnaast wil
men het stedelijk
woongebied in dit
deel van Utrecht
zijn 'afronding'
geven door de

meer recreatieve voorzieningen voor de
bewoners in dit gebied
te ontwikkelen.
In 1961 dacht men
dus dat er sprake zou
zijn van een afronding.
Klaar, het is gebeurd,
boek dicht. We hebben
geregeld dat de Rijksweg er kan komen,
we hebben een bestemming gegeven
aan volkstuinen, we
hebben de sport
ondergebracht en we hebben gezorgd voor een fraaie beplantingsgordel, dat een parkachtige uitstraling geeft als je de stad vanuit het
oosten binnenkomt. Maar … het was nog niet klaar.
… Voordorp
Op 10 juli 1985 verschijnt de Stadsrandstudie. Dit rapport beschrijft
het resultaat van een onderzoek naar de verstedelijkingsmogelijkheden van de locatie Oost Tuindorp Oost (later Voordorp geheten).
Op basis hiervan wijst de Gemeenteraad op 20 maart 1986 het
gebied aan als potentiële woningbouwlocatie en besluit de mogelijkheid van woningbouw in dit gebied verder te onderzoeken. In dit
besluit duikt voor het eerst de naam Voordorp op als naam voor het
plangebied. Deze naam is ontleend aan het gelijknamige fort dat
vlakbij het gebied ligt en roept taalkundige associaties op met de ten
westen gelegen wijken Tuindorp en Tuindorp Oost. Op 7 september
1988 neemt de gemeenteraad een principebesluit over de toekomst
van dit gebied: er komt woningbouw met een bijzondere positie voor
de volkstuinen als uitgangspunt. Dit wordt uitgewerkt in het ontwerpbestemmingsplan in 1989.
Oude historie
Het plangebied Voordorp maakte eeuwenlang deel uit van het weidegebied 'Voorveldsche Polder' tussen Utrecht en De Bilt, een van
oorsprong ontginningslandschap uit de 12e eeuw. De patronen daar-

van zijn nog terug te vinden in het Tuinenpark Ons Buiten Ingezonden
en De Pioniers.
Het gebied diende vanaf ca. 1900 als schootsveld vanuit de forten
De Bilt en Blauwkapel. Na het opheffen van de functie van de forten
(na de oorlog) én de grenswijzigingen tussen Utrecht en Maartensdijk
in 1948 kwam er ruimte om een andere functie aan het gebied te
gaan geven. In 1956 werd het volkstuinencomplex 'Ons Buiten'
aangelegd en in 1961 'De Pioniers'. Enkele jaren later werd het
Sportpark Tuindorp Oost aangelegd en werd de Veemarkt verplaatst
van de Croeselaan naar het zuidelijke gedeelte van het gebied.
Het Sportpark Tuindorp Oost kende ongeveer 20 sportvelden voor
voetbal, cricket, korfbal, American Football en tennis. Ten oosten van
de Veemarkt was een terrein bestemd voor de bouw van een nieuw
slachthuis. Midden in het gebied was een manifestatieterrein ingericht. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw vonden er weinig veranderingen plaats. En toen kwamen er dus plannen voor woningen…
Voordorp:
bescheiden in
omvang en grootte
Veertienhonderd
woningen, geen grote
wijk als de voorgangers Overvecht,
Kanaleneiland en
Lunetten, maar
bescheiden van
grootte en omvang.
Met kanongebulder
wordt op 4 april
1990 de bouw
van de eerste
450 woningen in
Voordorp gestart.
Staatssecretaris
Heerma lost het
startschot.
Gerrit Rietveldprijs voor de
Bastionwoningen
In 1993 ontvangt de inmiddels
overleden architect Theo
Bosch voor de Bastionwoningen de Gerrit Rietveld
architectuurprijs. De jury van
de Rietveldprijs had veel
bewondering voor de manier
waarop de eengezinswoningen
passen bij het landelijk gebied
waaraan ze grenzen. De jury
waardeert de wijze waarop de
huizen ieder een eigen gezicht
hebben gekregen door het
plaatsen van de berging aan de voorkant. Hierdoor ontstaat een eigen
afgeschermde ruimte voor de deur. Voor de jury is de oriëntatie van
de woningen, de ligging ten opzichte van de zon, ook interessant.
Allemaal hebben ze hun serre, balkon of tuin op het zuiden of zuidwesten. Toch liggen ze niet ieder in dezelfde richting. Op een zonnige
dag tekent zich daardoor een fraai licht-schaduwspel af op de muren.
Dat maakt de architectuur een stuk levendiger. De jury noemt ook de
daken: zij lijken op de daken van een trein.

Het hele verhaal vindt u op https://verenigingbastionwoningen.wordpress.com/geschiedenis-bastion-woningen-voordorp/.

Kinderen denken mee over invulling speelplek
-

Het vernieuwde winkelcentrum De Gaard moet uiteraard een plek
worden waar je op een plezierige manier je boodschappen kunt
doen. Zo moet er een kwalitatief en divers winkelaanbod zijn en
het moet goed bereikbaar zijn. Daarnaast is er ook veel aandacht
voor de inrichting van het nieuwe plein. Dit moet niet alleen
geschikt zijn om leuke evenementen te organiseren, zoals bijv.
een braderie of proeverij, maar ook een plek waar het voor kleine
kinderen aantrekkelijk is om te spelen. Het mag niet te groot zijn,
het moet passen in de omgeving en iets bijzonderders zijn dan de
bekende ‘wipkip’. Wat het ook gaat worden, één ding staat vast:
de kinderen uit de omgeving mogen er zelf over meedenken!
Kinderrijke wijk
Ook Van der Vorm Vastgoed, de eigenaar van Winkelcentrum De
Gaard, onderstreept dit: “Wij vinden het belangrijk dat omwonenden
zich betrokken voelen bij hun winkelcentrum”, zegt René Voortmeijer,
commercieel directeur bij Van der Vorm Vastgoed. “In het hele proces
rondom de herontwikkeling hebben we daarom steeds ons best
gedaan goed naar de mening van de bewoners te luisteren. Nu het
gaat om de invulling van de speelplek doen we dit opnieuw, maar
dan met de kinderen. Zij gaan er straks spelen en weten zelf het
beste wat ze leuk vinden. De Gaard ligt in een heel kinderrijke wijk,
dus het nieuwe plein moet ook voor kinderen een aantrekkelijke
plek worden!“

Praktijk in de wijk
“Goed in Vorm-Voordorp”
Vandaag de dag worden we overspoeld met
boeken en informatie over voeding, gezond
eten, afvallen. De ene hype volgt de andere
op. Eetgoeroes verdringen elkaar om te
vertellen wat we juist wel of juist niet moeten
eten om gezonder, gelukkiger, slanker te zijn.
Gezond eten is opeens een DING geworden
waarvan we denken dat het heel erg ingewikkeld is. De enorme aandacht voor alles
wat met voeding en afvallen te maken heeft
is natuurlijk wel begrijpelijk. Door het overaanbod aan voedingsmiddelen, altijd en overal, zijn veel mensen zwaarder geworden
dan ze willen zijn. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker hoe enorm
belangrijk je gewicht is voor je welbevinden en voor je gezondheid
op lange termijn.
Dus... je weet dat afvallen je op veel gebieden winst oplevert, je
wilt het heel graag, maar... hoe dan? Koolhydraatarm? Crashen?
Superfoods? Geen zuivel? Wagonladingen groente? Of…?

Ingezonden

Leuke prijs
Of het nu een bijzondere glijbaan wordt, een klimobject of ’iets met
water’, basisscholen uit de wijken rondom De Gaard worden binnenkort uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de speelplek. Begin 2017 wordt dan een project gestart waarbij deze basisscholen, onder begeleiding van technasiumleerlingen van het Gerrit
Rietveld College, ideeën voor speelplekken gaan bedenken. Deze
leerlingen, die eerder al meewerkten aan opdrachten voor o.a.
Movares, Rijkswaterstaat, UMC en de gemeente Utrecht, zullen de
ideeën vervolgens verder uitwerken en vormgeven. Een officiële jury
waarin, behalve de eigenaar van het winkelcentrum en de gemeente,
uiteraard ook kinderen zullen zitten, zal vervolgens alle ideeën beoordelen en de uiteindelijke winnaar bepalen. Deze krijgt niet alleen
een leuke prijs, maar zijn of haar idee zal ook daadwerkelijk in het
nieuwe winkelcentrum worden gerealiseerd!

De 25 ingediende zienswijzen geven geen aanleiding
tot aanpassingen van het bestemmingsplan van winkelcentrum De Gaard. Hooguit wat tekstuele aanpassingen, geen ingrijpende wijzigingen. Met name aan de
inrichting van de buitenruimte moet nog wat gesleuteld worden om alles netjes in te passen (denk
aan plekken winkelwagens, fietsenrekken en de ‘kunstbanken’). Dat zijn echter zaken die toch niet tot in
detail geregeld zijn in het bestemmingsplan en gewoon
meegenomen kunnen worden in de nadere uitwerking
van de plannen tot dat met de uitvoering gestart gaat
worden. Er komt nog wel een raadsinformatiebijeenkomst (RIB op 12 januari 2017) om de raadscommissie
& gemeenteraad nader te informeren over de vragen
en antwoorden bij de ingediende zienswijzen voordat
het definitief kan worden vastgesteld. Op deze manier
zijn we wel weer een stap dichter bij de start van de
bouw! Een aparte nieuwsbrief vanuit de ontwikkelaar
zal begin december verschijnen.

Ingezonden

Tijd voor gezond verstand
In essentie gaat het om het ontdekken van een eetpatroon dat bij jou
past, zonder goeroes, zonder hypes. Een eetpatroon waarbij je je
gezond voelt en energiek. In haar praktijk “Goed in Vorm”, al 8 jaar
gevestigd aan de Chico Mendesstraat 18, begeleidt gewichtsconsulent Lette Doornbos cliënten op een heel persoonlijke manier;
samen kijken welke aanpassingen wenselijk en blijvend haalbaar zijn
om een fijn gewicht te bereiken, samen blij zijn met goed resultaat,
samen de schouders eronder zetten als het even tegenzit. Lette
begeleidt, inspireert en motiveert. Altijd voor de lange termijn, quick
fix is geen fix.
Desgewenst kan er op dezelfde locatie wekelijks een half uur 1 op 1
gesport worden bij sportcoach Karin de Vries. Op maandagavond is er
een loopgroep, een uur stevig wandelen met oefeningen tussendoor.
Loop eens binnen als je kennis wilt maken. De drempel is laag en de
koffie is lekker. Gewoon bellen of aanbellen.
www.goedinvorm-voordorp.nl
Lette Doornbos,
C. Mendesstraat 18,
3573 AT Utrecht, 06-15656804
Praktijk voor de wijk!

MOBIEL VTO

Kennisbijeenkomst elektrisch rijden
Met proefritten, gebruikerservaringen en praktische
informatie
Datum:
Locatie:
Tijd:

Zaterdag 28 januari 2017
Tuinhuis Het Groene Dak, Voordorp
14.00 uur - 18.00 uur

Ingezonden
laatste stand van zaken rond elektrisch rijden.
De elektrische auto heeft de wind (en zon) mee! De nieuwe auto’s zijn
betaalbaar en hun bereik wordt steeds groter.

Er worden een aantal initiatieven op het gebied van
elektrische auto’s gepresenteerd waaronder:
We Drive Solar
Een Utrechts bedrijf dat een concept ontwikkeld heeft om elektrische
auto’s op te laden met zonnestroom en tevens de accu te gebruiken
als opslag voor stroom.
MyWheels
Een autodeelplatform waar je auto’s en andere vervoermiddelen kan
huren of verhuren. Via hun is een elektrische auto op de Veemarkt te
huur.
Nu Elektrisch
Een leasemaatschappij die zich volledig
richt op elektrisch rijden. O.a. met
Natuur en Milieu Utrecht

Zaterdagmiddag 28 januari 2017 organiseert Mobiel VTO, het buurtnetwerk voor het delen van vervoermiddelen in de wijken Veemarkt,
Voordorp, Tuindorp en Tuindorp Oost, een bijeenkomst over elektrisch
rijden. De gemeente Utrecht stimuleert en ondersteunt initiatieven
voor elektrisch rijden. Tijdens de bijeenkomst praten we je bij over de

POPKOOR Hoge Noot
Rather be, Cry me a river, Rhythm of life, Zij
maakt het verschil, Lonely Avenue, Viva la Vida,
Rumour has it, Go like Elijah, Vlieg met me mee,
Stay with me, Binnen, A natural woman……
Popkoor Hoge Noot, een vierstemmig vrouwenkoor onder leiding van
dirigent Sarah van Lieshout, is op zoek naar nieuwe leden, met name
sopranen en mezzo-sopranen.
We zingen popsongs , kleinkunst, musical en jazzliedjes. We zijn een
leuke groep vrouwen waar jij je snel thuis zult voelen. Kom eens vrijblijvend meedoen met een repetitie. We oefenen elke woensdagavond
van 20.15 tot 21.45 uur in Tuindorp-Oost.
Voor meer informatie kijk op www.popkoorhogenoot.nl
of mail Pauline Geldhof - pgeldhof@wxs.nl.

PROEF DE NIEUWE GAARD
Op 5 november rond de klok van 4 was het een hele drukte bij
winkelcentrum De Gaard. Ook wij hadden een spaarkaart vol
gespaard en namen een kijkje bij “Proef de Nieuwe Gaard”. We
troffen een heleboel lekkers aan, muziekje erbij. Al gauw zaten
we te genieten van een heerlijk kaasplankje met een glaasje
port en een
lekkere oliebol.
Gezellig, hoor.

Proefritten
Daarnaast worden er proefritten gemaakt met een aantal elektrisch
aangedreven auto’s, waaronder de Renault ZOE.
Mocht je interesse hebben en deze middag willen bijwonen stuur dan
een mail aan mobielvto@gmail.com onder vermelding: aanmelding
bijeenkomst 28-1.

Ingezonden

VEEMARKT SOCIALE BUURTMARKT
Op zaterdag 29 oktober
was er voor alle nieuwe
bewoners van Veemarkt
en omstreken een leuke
gezellige en informatieve Sociale Buurtmarkt, georganiseerd
door de Wijkraad Noordoost in samenwerking met woonzorgcentrum Voorveldse Hof. Locatie was het café van de Voorveldse Hof van Axion Continu, de nieuwe woongelegenheid
van 56 bewoners met dementie.
Veel organisaties en initiatieven uit de buurt waren vertegenwoordigd
en ook de bewoners lieten zich goed zien. De jongeren van woonunit
Biltse Grift presenteerden zich. Voor de kinderen waren er lekkere
cakejes, diverse ballonnen en pennen en je kon je laten schminken
bij de kraam van Ludens. Drie basisscholen waren op de markt
vertegenwoordigd (De Beiaard, OBS Voordorp en De Regenboog);
sportclub UVS Hercules; Kinderopvang Ludens; Abrona, Axion
Continu; Tuinenvereniging De Pioniers; Wijk & Co; ‘n Groene Kans;

Schilderlessen materiekunst

Ingezonden

Schetsen met materialen, schilderen met vondsten of werken
met pasta’s. Wil je eens op een andere manier schilderen en
experimenteren met collages en texturen?
Dan ben je van harte welkom op de schilderlessen in mijn atelier
op vrijdag- of woensdagmorgen.
Je kunt je nu inschrijven voor een tiendelige reeks lessen in 2017.
www.elsvegter.nl of info@elsvegter.nl

Kinderopvang Ministek; Biologische zelfoogsttuin Kansrijk;
Recreatiegebied Voorveldse Polder; het Initiatievenfonds; de elektrische bakfiets van Mobiel VTO en natuurlijk de Wijkraad Noordoost.
Het was een gezellige dag en de nodige contacten zijn gelegd.

c Agenda
11 december: meewerkdag buurtmoestuin de Voortuin
13 december: Kerst met Alchemist (voor ouderen door
jongeren)
14 december: Podiumgesprek “gevangen door de
uitkering” (StadsPodiumUtrecht)
17 december: Lichtjestocht door Tuindorp
28 januari: Kennisbijeenkomst elektrisch rijden

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, Miranda Geise,
Els Vegter, Nine de Langen, Puck ’t Hart, Joep van de Laar,
Wilfred Lucas, Annemieke Roestenberg, Lette Doornbos,
Floor & Jan, Inge Olivier, Karin de Jonge, Han Ellenbroek,
Paul Klein Kiskamp, Thamar Henneken, Sander Ekstijn en
Marian Willems.

Sluitingsdatum kopij: 29 januari 2017
(verschijnen 5 februari 2017)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.

