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Bewonersvereniging De Bikkershof  
Jaarverslag bestuursjaar 2017 -2018 concept – te bespreken op de ALV 4-4-2018 

 
Terugblik bestuursjaar algemeen 
Op de algemene ledenvergadering van april 2017 (hierna: ALV) gaven de leden van de Bikkershof aan 
het bestuur een aantal opdrachten mee. In dit eerste stuk van het jaarverslag wordt een terugblik 
gegeven op het afgelopen bestuursjaar aan de hand van deze vier opdrachten, te weten technisch 
onderhoud tuin, aanpassen flowform, 30-jarig bestaan Bikkershof en ‘regels gebruik Bikkershof’.  
 
Sinds het bestaan van de Bikkershof werken we als buren met elkaar aan het onderhoud van de tuin. 
Dit doen we op werkdagen met elkaar en ook onder leiding van Rob van der Steen en dit doen we op 
momenten dat we daar zin in hebben of het goed uitkomt, denk aan het groepje van de kruidentuin. 
De afgelopen jaren is er ook een aantal keer gekeken naar technisch onderhoud en is er zelfs een 
technische werkdag geweest twee jaar geleden. Dit was noodzakelijk omdat bepaalde constructieve 
elementen in de tuin verouderd waren. Afgelopen ALV is de opdracht mee gegeven een aantal van 
die onderdelen te laten verrichten door een vakman omdat het werk inhoudelijk en qua hoeveelheid 
een technische werkdag overstijgt. In overleg met Fieke, Karin, Joyce en Rob van der Steen is een 
aantal onderdelen benoemd. Vervolgens is in overleg met Rob een vakman gezocht waarbij Rob ook 
zelf een deel van het onderhoud op zich heeft genomen. De veranderingen die zijn aangebracht zijn 
allereerst de nieuwe picknicktafel, die was verrot en heeft de Gemeente vervangen. De muurtjes die 
niet goed meer waren, zijn opnieuw gemetseld, de wormenbak wordt zo snel mogelijk nog 
aangepast, ons schuurtje is gerepareerd, er is een dak gekomen op het kippenhok. De laatste twee 
zijn gedaan door Laurens Braakman. Ten slotte zal de gehele kas worden vervangen. Voor de kas 
hebben we subsidie gekregen van de Provincie Utrecht. De kosten van het groot onderhoud zijn niet 
boven het daarvoor beschikbaar gestelde budget gekomen.  
 
Op de ALV is naast dit onderhoud gesproken over het aanpassen van de flowform. Dit stond ook het 
jaar ervoor op de agenda maar bleek geen gemakkelijke opdracht. Hiervoor is op de ALV een kleine 
commissie geformeerd bestaande uit Joyce,  Karin, Sander en Rob van der Steen. Afgesproken is dat 
er in ieder geval wordt gekeken naar de mogelijkheden van waterafvoer via de huizen en bekijken 
welke mogelijkheden er zijn van opvangen van regenwater. We hebben voor de flow form subsidie 
gekregen van Groen in de buurt. 
 
In 2017 bestond de Bikkershof 30 jaar. De ALV heeft aangegeven dat het mooi zou zijn als het 30-jarig 
bestaan van de Bikkershof passend gevierd zou worden, bij voorkeur samen met GMJD. Het bestuur 
heeft dit opgepakt en in samenspraak met het bestuur van GMJD een mooi programma 
samengesteld. Op 11 juni om 12 uur opende wethouder Groen van de Gemeente Utrecht, Kees 
Geldof, GMJD in onze tuin. Hij onthulde daarbij officieel het mooie speeltoestel dat de Bikkershof 
vorig jaar heeft gerealiseerd. Onder leiding van Joyce Grootendorst en Bas Jasperse nam een 
kinderkoor plaats op het speeltoestel dat een aantal liedjes zong onder begeleiding van Bas op de 
jukalille. De kinderen hadden hard geoefend en dat was te horen! Daarna heeft Suzanne als 
voorzitter van de Bikkershof een speech gehouden met een terugblik op het ontstaan van de 
Bikkershof en waar wij nu staan. In de middag was er een workshop voor kinderen over kleine dieren 
en insecten en voor alle leeftijden waren er diverse muzikanten en bandjes die optraden op het 
pleintje. Het prachtige weer en de lekkere hapjes en drankjes hebben ervoor gezorgd dat de hele 
middag een gezellige groep in de Bikkershof heeft genoten van ons 30-jarig bestaan en van de GMJD-
dag.  
 
Dan het laatste punt van de ALV, de algemene indruk van de leden dat regelmatig in de tuin 
personen rondhangen die niet komen voor de tuin maar een plek zoeken om te roken, drinken en 
blowen. Het bestuur werd verzocht daarnaar te kijken en met een mogelijke oplossing te komen. Het 
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bestuur heeft hier uitgebreid over gesproken. De tuin is openbaar en op grond van de gemeente. Het 
openbare karakter is iets dat wij koesteren. Anderzijds heeft de tuin een bepaalde doelstelling en een 
bepaald karakter. Personen die dit karakter niet alleen niet respecteren maar ook hier afbreuk aan 
doen, zijn niet gewenst. Als eerste maatregel heeft het bestuur besloten de tuin als rookvrije zone 
aan te merken. Bij het mooie stukje groen dat onze binnentuin is en een speelplaats voor onze 
kinderen en de kinderen van De Krakeling vond het bestuur het passen om de Bikkershof tot 
rookvrije zone te benoemen. Daarnaast kunnen de ongewenste hangjongeren die roken in de tuin 
met een reden de deur worden gewezen. In de nieuwsbrief van de zomer en van de herfst is dit 
aangekondigd naar de leden en is verzocht om reactie. De reacties waren alleen maar positief. Begin 
2018 zijn op beide poorten borden geplaatst van de rookvrije zone. Advies over de borden hebben 
we gekregen van het longfonds. Dit zijn de regels van onze tuin waarop aanwezigen in de tuin 
kunnen worden aangesproken. Hierop kan niet worden gehandhaafd door de politie of gemeente.  

Als andere maatregel heeft het bestuur besloten de tuin in de winter eerder te sluiten. Alle 
omwonenden zijn middels flyers en nieuwsbrief geïnformeerd dat de hekken al met donker op slot 
gaan/moeten.  
 
De tuin centraal 
Het tuinseizoen 2017 begon in maart traditiegetrouw met het snoeien van de fruitbomen. Dit keer 
onder leiding van Rob van de Steen omdat Kees zo geblesseerd is geraakt dat hij ons voortaan niet 
meer kan helpen. Daarnaast waren er gedurende het jaar zes werkdagen o.l.v. Rob waarop het 
reguliere tuinonderhoud werd uitgevoerd. Op de winterklaarmaakmiddag heeft Rob voor iedereen 
die belangstelling had tijdens een rondleiding vertelt over het ontstaan van de Bikkershof en de 
ideeen achter de opzet van de tuin en het onderhoud. Zelf organiseerden we nog acht 
werkzondagen. De opkomst was gelukkig vaak goed. Er is vanaf dit jaar een nieuw beleid voor het 
snoeien van de grotere bomen in de hof. De gemeente heeft dit in eigen hand genomen en het is nog 
niet duidelijk hoe de samenwerking precies gaat lopen. Er is geen technische werkdag georganiseerd 
maar wel een metselaar ingehuurd die naar tevredenheid van de Groencommissie de muurtjes van 
de hof heeft hersteld.  
 
Bestuur 
In april 2017 vond de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging plaats. Riet Lenting, 
de penningmeester, is op die vergadering afgetreden en twee nieuwe bestuurskandidaten zijn 
gekozen: Joyce Parlevliet en Catherine Spruijt. Samen met de herkozen leden (Doreen te Raa en 
Suzanne Visser) vormden zij het nieuwe bestuur. Ans Harterink is ook dit jaar het bestuur blijven 
ondersteunen. Dit laatste was zeer welkom gelet op haar lange bestuurservaring en betrokkenheid 
bij de Bikkershof.  
 
Onze activiteiten 
Op Eerste Paasdag zochten de buurtkinderen naar paaseieren, die verstopt waren door Camile. Er 
was rekening gehouden met verstopplaatsen met het feit dat er veel kleinere kinderen in dezelfde 
leeftijdscategorie aanwezig waren. Deze jaarlijkse activiteit was weer een succes. 

De GroenMoetjeDoen!-dag in juni werd in gezamenlijkheid met het 30-jarig bestaan van de 
Bikkershof gevierd en is aan het begin van het jaarverslag uitgebreid beschreven. 

De jaarlijkse BBQ-party werd dit jaar gevierd op Burendag en na de pizza-party vorig jaar 
weer een BBQ onder leiding van vier BBQ-mannen: Peter, Martin, Imre en Sander. Er was ook voor 
niet BBQ-fans genoeg lekkers te eten omdat diverse buren iets hadden meegebracht. Een zeer 
geslaagde middag met complimenten voor het nieuwe BBQ-comite. 

De winterklaarmaakdag werd dit jaar afgesloten met een bijzondere activiteit: Rob van der 
Steen verzorgde een rondleiding door de tuin met een verhaal over de historie van de tuin en de 
principes. De geinteresseerden waren enerzijds buren die dit verhaal voor het eerst hoorden en 
anderzijds betrokken buren die veel bij de Bikkershof zijn maar graag dit verhaal van Rob nog eens 
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hoorden. We hebben de middag afgesloten met warme chocolademelk bij het nieuwe buurtcafé ONZ 
aan de Biltstraat.  

Naast de muzikale optredens op de GMJD/30-jarig bestaan Bikkershof was er dit jaar nog een 
muzikale activiteit: spontaan organiseerde het bandje waar twee van onze Bikkershof-buren in zitten, 
Bas en Liesbeth, een middag in december in de Bikkershof met muziek en hapjes. Zeer geslaagd!  

Het nieuwe jaar ontmoeten we elkaar voor het eerst op de Nieuwjaarsborrel. Onder het 
genot van een glas en een kop soep wisselden we ook dit jaar weer goede wensen uit en konden we 
weer bijpraten. Hiervoor mochten we gebruik maken van de ruimte van de Krakeling.  

Aan het einde van het jaar bleek dat Chiel Reek, een van de pioniers van de Bikkershof, zou 
gaan verhuizen. Hij heeft een map met 20 persoonlijk gemaakte pagina's meegekregen. 
 
Communicatie 
De Bikkershof communiceert steeds vaker digitaal, maar een aantal keer per jaar wordt er ook nog 
van deur-tot-deur geflyerd. Naast de (korte) emailberichten wordt er ook getwitterd en heeft de 
Bikkershof een Facebookpagina. 

Via het mailadres info@bikkershof.nl wordt de Bikkershof regelmatig benaderd met vragen. 
In de berichten van de digitale nieuwsbrieven (vier in het bestuursjaar 2016-2017) wordt gelinkt naar 
de website.  
 Dit jaar hebben we een aantal keer de publiciteit gezocht dan wel werden we benaderd met 
het verzoek van een interview. Zo heeft Joyce in de wijkkrant gestaan, zijn Joyce en Karin 
geïnterviewd door RTV Utrecht en heeft Suzanne een interview gehad voor de Wijkbrief van de wijk 
Noordoost. 
 
Dieren 
Het jaar 2017 begon met langdurige ophokplicht en twee zieke dieren, maar verliep daarna rustig. 
We namen twee Marantz kippen over van iemand die te ziek werd om zelf nog voor ze te zorgen (die 
met veren aan hun poten). Zo eindigden we het jaar met vijf konijnen, vijf kippen en twee Indische 
loopeenden. Omdat de ophokplicht een jaarlijks terugkerend verschijnsel lijkt te worden, is de 
kippenren in 2017 voorzien van een blijvend, lichtdoorlatend dak. De groep dierverzorgers 
veranderde van samenstelling: Sandra stopte na de zomervakantie en Nick nam haar taak over. Eind 
2017 bestond de groep verzorgers uit: Nick, Fieke, Linda (twee dagen), Bas, Josephine en Sander, 
laatste drie geassisteerd door hun kinderen. Joyce Parlevliet bewaakte als dierenarts het welzijn van 
de dieren en gaf ze de nodige vaccinaties. Liesbeth maakte eens in de zoveel weken de 
dierenverblijven schoon.  

Zoals alle jaren, ging de mest naar de komposthoop of op de moestuinen en werden de 
dieren gevoed met afval van de moestuinen, van snoeisel, en vooral ook van afgekeurde groenten en 
broodkruimels van de biologische winkel Odin (voorheen Estafette) op de Biltstraat. Ze werden 
bijgevoerd met graan/korrels. Het was voor de dieren al met al een rustig 2017. 
.  
 

http://www.bikkershof.nl/cms/wp-content/uploads/2017/11/Interview-wijkkrant.jpg
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordoost/de-wijk/actief-in-noordoost/#c330197

