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Voorwoord
Tjeerd Herrema, wethouder Floriade & Growing Green Cities
Er gebeurt heel veel moois en groens in Almere. Dat laat dit boek nog
maar eens zien, met interviews en prachtige foto’s. Vijftig verhalen van
bevlogen stadsgenoten die zich op de meest uiteenlopende manieren
inzetten voor een duurzame samenleving.
Verhalen van mensen met een moestuin voor de buurt, van mensen die
samen sporten stimuleren, van stadse boeren die hier hun dieren laten
grazen en van mensen die zich inzetten voor windenergie of groen gas.
Allemaal even waardevol voor de ontwikkeling van Almere als groeiende
groene stad.
Alle geïnterviewden hebben in de afgelopen jaren van de gemeente
een Growing Green Speld gekregen. Als aanmoediging en dank voor
hun inzet. De eerste uitreiking was in februari 2014. Sindsdien hebben
we meer dan 120 initiatieven en 200 mensen in het groene zonnetje
gezet. En we zijn nog lang niet klaar, want we willen door naar 2022
spelddragers in 2022.

Growing Green Cities gaat dus over
meer dan alleen het groen. Het gaat
om het groeien naar een groene,
gezonde stad met ruimte voor nieuwe
en innovatieve ideeën en kansen voor
iedereen. Die ruimte bieden, benutten
én belonen we. Samen maken we de
stad nog groener en gezonder!

Tjeerd Herrema,
wethouder Floriade &
Growing Green Cities

PS: Zelf ook iemand nomineren voor de Growing Green Speld? Laat ons dat weten met
een korte toelichting, via growinggreen@almere.nl

Almere werkt toe naar de Floriade in 2022 en daarbij staat het thema
Growing Green Cities centraal. Met dit thema denkt Almere na over
oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving,
energieproductie en gezondheid. Internationaal, als we in gesprek zijn
met andere steden, praten we over Feeding, Greening, Energizing and
Healthying the City. In dit boek hebben we het over Almere eet lokaal,
Almere maakt groen, Almere geeft energie en Almere is gezond.
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Kaart van Almere
Growing Green
Spelddragers

Kaart van Almere

12. Kersenboertje
14.	VINDplaats Zenit
16.	Puur van Jan
18.	Regelrechtvandeboer
20.	ONZE Volkstuinenin de kas
24. Cupidohof
26. Wilde Buffetlaan
28. Cascadepark
32. Kronkelveld
34.	Almeerse Wolunie
36.	De Blauwe Reiger
38.	Rozentuin De Binnenhof
40.	De Schaperie
44.	Diamondiaal
46.	Pioniers Oosterwold
48.	Polderbushcraft
50. Tea da di Date
52.	Energie Werkgroep
Nobelhorst
56.	De Drijfveer
58.	Pluktuinen Valetaweg
60. Filmwijk Buitengewoon
Schoon
62.	Boomgaard Filmwijk
64.	Rozentuin Judy Garlandhof
66.	Bodhi Kinderopvang
68. Streekmarkt
70. Kas bij de Kiekendief
72.	Vrienden van het Koggepark
74. Serviceteam Stedenwijk
76.	Buurtcommissie
’t Groene Hart
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Interview op 08-11-2016
Growing Green Spelddrager sinds 25-09-2016
Tegelijk ontvangen met zijn vrouw Anja en hun
zoon Patrick Herbert
Genomineerd door Hans Prins: ‘Kersenbomen
onder glas en daarom letterlijk kersverse kersen.
En vanwege de fijne samenwerking met de
Almeerdaagse.’

‘Mijn vrouw en ik wilden nog niet
achter de geraniums gaan zitten’
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‘Tijdens de bloei is het feest in de kas’
Cees Herbert, Kersenboertje
De kas van familie Herbert in Buitenvaart stond vanaf 2001 vol rozen.
Er kwam steeds meer concurrentie uit het buitenland, gas en elektriciteit
werden flink duurder, de zoon in het bedrijf wilde wat anders en Almere
gaat naar energieneutraal. Het heeft heel wat jaren geduurd voordat ze
de knoop doorhakten om alle rozenstruiken in één keer weg te halen en te
vervangen door 1,2 hectare kersenbomen. Negen soorten om precies te
zijn. Plus vier soorten abrikozenbomen en twee soorten pruimenbomen.
‘De keuze was de kas verhuren of zelf verder met een minder
arbeidsintensieve teelt’, vertelt Cees Herbert. ‘Mijn zoon had eind
2015 een baan gevonden. Mijn vrouw en ik wilden nog niet achter de
geraniums gaan zitten. En omdat de kas bijna was afgeschreven, konden
we die overstap maken. Het is een heel andere teelt. Tijdens de bloei en
de oogst moet je de bomen vertroetelen. De andere maanden moet je ze
juist pesten. Je hoeft niet bij te stoken. Sterker nog, je moet zorgen voor
voldoende kou-uren per jaar. Dat doen we door heel gericht de ramen
open te zetten.’
Een verschrikkelijk puur product
Waarom kersen? Cees: ‘Acht jaar terug hadden we een familiedag bij
een bedrijf met kersen in de kas. Het is een verschrikkelijk puur product.
Ik werd lid van een werkgroep van mensen met interesse in kaskersen, heb
allerlei bedrijven bezocht en me uitgebreid laten voorlichten. Een van de
werkgroepsleden wilde overstappen naar asperges, waardoor we maar
liefst 900 vierjarige bomen van hem over konden nemen. Elders kochten
we nog 900 jonge aanplant.’

Het eerste kersenseizoen
was een groot succes.
‘Tijdens de bloei huurden
we hommels en bijen
voor de bevruchting.
Dat was feest in de
kas. Mijn vrouw en ik
hebben tijdens de oogst
zo’n 2.000 kilo kersen
geplukt. Zij runde ook
het winkeltje hier. Dat
was keihard werken. Onze zoon deed de PR. Vooral Facebook leidde
tot reacties en aanloop. En verder heel veel mond-tot-mondreclame.
We gaan ervan uit dat de opbrengst de komende jaren flink omhoog
gaat. Dan hebben we extra plukkers nodig. We verheugen ons nu al op
het nieuwe seizoen.’

Meer info: kersenboertje.nl
Kersenboertje houdt open huis tijdens het jaarlijkse Kom in de Kas, het grootste publieks
evenement van de Nederlandse glastuinbouw. Als de kersenbomen eerder vol in bloei
staan, organiseert Kersenboertje een extra open dag.
Voor meer info over Kom in de Kas, zie komindekas.nl
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Interview op 14-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 08-11-2014
Cora ontving de speld tegelijk met Rens Ruiter,
Yukha Tang en Lucia Zwanenburg
Genomineerd door Wilko Kuus: ‘Uniek aan
VINDplaats Zenit is de combinatie van archeologie
en het gezamenlijk met de buurt inrichten van een
plek die niet bebouwd mag worden. Wij vormen
met z’n vijven het eerste stichtingsbestuur Graag
zou ik deze mensen willen nomineren voor hun
enthousiaste en tomeloze inzet om met elkaar een
mooie ontmoetingsplek te realiseren.’

‘Wij zitten hier straks rond te wezen
tussen al het vierkante’
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‘Een stukje prehistorie in Almere Buiten’
Cora Spaans, VINDplaats Zenit
Op een plek in de Indische Buurt waar archeologen sporen
vonden van prehistorische bewoning, zoals vuurstenen, resten van
notendoppen en pijlpunten, was bebouwing verboden. Over de
vraag wat dan wel, vonden vanaf februari 2013 brainstormsessies
plaats van stadslandbouw-deskundigen, medewerkers van de
gemeente, ondernemers, bewoners plus medewerkers van scholen,
maatschappelijke organisaties en zorginstellingen. Deze leidden tot
‘VINDplaats Zenit, een groene plek voor ontmoeting, educatie en
ontspanning. Een stukje prehistorie in Almere Buiten.’
Cora Spaans was hier als bewoner van de Eilandenbuurt vanaf het
begin bij betrokken. De ervaren projectmanager stopte ontelbaar veel
vrije tijd in dit initiatief. Tijdens de eerste brainstormbijeenkomst waren er
slechts twee bewoners. Cora en degene die zij had meegenomen. Zij
stapten al snel in het stichtingsbestuur. ‘Het duurde vrij lang voordat het
aantal betrokken bewoners toenam. Ik vind zo’n open vraag – wat kan
je met zo’n mooi gebiedje? – juist heel inspirerend. Voor veel bewoners
is dat te groot, te vaag.’
Contouren van blauw-paarse bloemen
In juni 2013 was de eerste activiteit, vertelt Cora. ‘Het op de
gebiedscontouren van de vindplaats inzaaien van facelia, een
bijenplant met blauw-paarse bloemen. Er waren zo’n 230 mensen.
De kinderen kregen zaadjes mee naar huis. “Als jouw zaadjes zijn
opgegroeid, moet je maar weer eens op de vindplaats komen kijken”,
was de bijbehorende uitnodiging.’

De start ging niet over
rozen. Al snel waren alle
plantjes dood. Er kwam
een handpomp om het
groen in de toekomst een
faire kans te geven, maar
na een landmeting bleek
dat de grenzen van het
terrein veel te ruim waren
getrokken. ‘Van alles
moest worden verplaatst
en ingedikt. De kersverse wal, de waterpomp, de prehistorische hut van
wilgentakken, de moestuinen en schooltuinen. Op sommige plekken
wel 13 meter. Een verschrikkelijk drama. We kregen als bestuur iedereen
over ons heen. Uiteindelijk hebben mensen hun rol gepakt en zijn we er
goed uitgekomen.’
Intensieve fondsenwerving
Er kwam een vuurplaats en een TIJDpad, dat de geschiedenis van verleden
en heden met elkaar verbindt. Op dit moment wordt gewerkt aan realisatie
van een voedselbos en een amfitheater. Dat vereist opnieuw intensieve
fondsenwerving. ‘Het amfitheater moet wat ons betreft zó mooi worden,
dat het een blikvanger wordt vanaf de Evenaar.’ Cora is blij dat er om de
vindplaats heen allemaal flats komen, omdat er dan op wordt uitgekeken.
‘Wij zitten hier straks rond te wezen tussen al het vierkante.’

Verder kijken?
vindplaatszenit.nl
facebook.com/VinDplaatsZenit
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Interview op 02-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 26-09-2015
Genomineerd door Elly Pijpers: ‘Promotor
van biologische voeding op de markt van
De Kemphaan en eigenaar van een cateringbedrijf
voor evenementen in Almere.’

‘Apetrots zijn ze als mensen zeggen
dat ze het lekker vinden’

16

‘Ik houd van pure producten en maak ze zelf’
Jan Bouwmeester, Puur van Jan
Samen met jongeren met een beperking maakt Jan Bouwmeester van
versgeplukte Almeerse producten de meest lekkere dingen. Het balletje
begon voor Jan te rollen toen hij als hobbykok jam ging maken. Eerst voor
zichzelf, vrienden en familie. Toen er thuis 800 potjes stonden, was het
voor zijn vrouw wel welletjes. ‘Ze ging ermee op het Groentesoep Festival
staan. En met succes.’
Jan kwam in 1983 via de Rijksdienst in Almere terecht, met de opdracht
om hier met nog eens zes agenten de wijkteams te helpen opzetten. Hij
specialiseerde zich tot jeugdrechercheur. Eind jaren negentig was hij
actief betrokken bij een interventieteam met een leerwerkproject voor
jongeren met meervoudige problemen. Hij haalde alle horecapapieren en
leerde de deelnemers onder andere het cateringvak. Als hobbykok begon
hij in Almere met wildplukken en maakte hij eindeloos veel jam.
Op het Groentesoep Festival vonden de zelfgemaakte potjes jam van
Almeerse bramen, vliesbloesem, kornoelje, bessen, kersen en ander
vers geplukt fruit tot Jans verbazing gretig aftrek. Wat later kwam hij op
Stadsboerderij Almere in aanraking met de initiatiefnemers van Almeerse
Weelde, een groep ambachtslieden die smakelijke streekproducten
maken. Hij kon zich aansluiten en besloot op zijn zestigste na 42 jaar bij
de politie vervroegd met pensioen te gaan.

In de keuken van Weet hoe je leeft
‘Dat is nu vier jaar geleden. Puur van Jan, zo heet mijn bedrijf. Ik houd van
pure producten en maak ze zelf. Alles is biologisch en komt uit Almere of
directe omgeving. Ik ontmoette Jolanda van Adrichem van leerwerkbedrijf
Weet hoe je leeft, die mij vertelde over hun biologische groentetuin en
theehuis. Het leek ons wel wat om samen te gaan werken en sinds twee
jaar sta ik daar bijna dagelijks in de keuken.’
Weet hoe je leeft biedt dagbesteding voor jongeren met een beperking.
Jan zorgde er met de eigenaars voor dat de keuken naast theehuis
De Klomp zo werd verbouwd dat die aan alle horeca-eisen voldoet.
‘Als ik in Almere ben wezen plukken of als hier een oogst is, ga ik
met hun cliënten aan de slag. Jam maken, appeltaarten, soep, van
alles. Zij verkopen dat in hun winkeltje en serveren het in hun theehuis.
We maken en bezorgen verse maaltijden en doen catering. Je moet het
zo brengen dat het lijkt alsof zij alles zelf hebben gedaan, dat ik er alleen
maar bij sta om de temperatuur te regelen. Apetrots zijn ze als mensen
zeggen dat ze het lekker vinden.’

Voor meer informatie, zie:
puurvanjan.nl
weethoejeleeft.nu
Keuken Weet hoe je leeft: Linnaeusweg 15, Almere Buiten
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Interview op 30-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 15-02-2014
Genomineerd door nogal wat Almeerders –
Floortje Bams, Anita Baron, Jacqueline Boudens,
Mike Leenaars, Gerda Lenselink, Cora Spaans
– met de trefwoorden: groente van Flevoboeren,
enthousiast, deskundig, groen / ecologisch /
gezond, mens maakt de stad, in drie weken
opgezet, echt Growing Green.

'In mijn winkel is alles met liefde
en aandacht gekweekt en verwerkt'
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‘Een biologische voedselhub in Buitenvaart’
Monique Seynen, Regelrechtvandeboer
Vanuit de behoefte om dichtbij huis lokaal biologisch voedsel te kunnen
kopen, begon Monique Seynen in 2014 een winkeltje in het clubhuis
van Jeugdland in het Meridiaanpark. Hier legde ze samen met een
‘startboerin’ de basis voor haar bedrijf Regelrechtvandeboer. ‘Het liep als
een trein, maar verzandde in een spetterende ruzie.’ Vervolgens stond ze
een jaar lang op woensdag met haar groentekisten in de ruime voortuin
van een vriendin in de Eilandenbuurt. Na een hartinfarct en herstelperiode
heropende ze april 2016 in een loods van Efibia in Buitenvaart.
‘In Almere Buiten kon je alleen in de supermarkten terecht voor biologische
groente, brood, zuivel en eieren’, vertelt Monique. ‘Die producten komen
vaak uit het buitenland, hebben een lange reis achter de rug en zijn
voorverpakt in hoeveelheden die voor kleinere huishoudens niet handig
zijn. In Almere Centrum heb je Gooodyfoods en EkoPlaza. In mijn
stadsdeel is geen biologische winkel. Dus ben ik er zelf maar in gestapt,
ook al ben ik van huis uit geen groente-inkoper en -verkoper.’
Louterende ervaring
Het jaar in de voortuin van Cora Spaans, een andere actieve Growing
Green Spelddrager, was een louterende ervaring. ‘Elke week mailde
ik aan al mijn vrienden en kennissen een assortimentslijst. Zij lieten mij
weten wat ze hebben wilden, waarna ik de spullen bij de boeren haalde
en thuis over kratten verdeelde. Elke woensdag stond ik daar onder een
parasol. Als het heel hard regende, kon ik binnen schuilen tot er weer een
klant kwam. Die kreeg het krat dat ik voor hem of haar had klaargezet.
Aan het eind van dat jaar had ik 600 euro winst.’

Door een hartinfarct moest Monique haar initiatief stilleggen. ‘Net toen ik
dacht, laat ik maar weer eens mijn voelhoorns uitsteken, vroeg Efibia of
ik bij hen aan de slag wilde. Voor eigen rekening en risico, onder mijn
eigen Kamer van Koophandel-nummer. Sinds april 2016 sta ik daar elke
vrijdag en zaterdag. Mensen kunnen bij mij terecht voor lokale producten.
Groente, brood, kaas en eieren. Het meeste is SKAL-gecertificeerd. Ik
zet het erbij als de producten geen biologisch keurmerk hebben. In mijn
winkel is alles met liefde en aandacht gekweekt en verwerkt. Sowieso
altijd biologisch. Ik sta daartussen met een half gare trui en enorme boots.
Laat ze maar denken dat ik boerin ben.’
Haar droom is een echte ‘one stop foodmarket’ in Buitenvaart. ‘Een
biologische voedselhub, met onder andere een groenteboer, een bakker,
een slager, een kaasboer en een kippenboer. Op vrijdag en zaterdag.
En dat ik daar dan deel vanuit maak en van de winst kan leven.’

Monique Seynen is met Regelrechtvandeboer te vinden in Buitenvaart, Almere Buiten, bij
Efibia aan de Hugo de Vriesweg 20. Haar biologische winkel met lokale producten is
open op vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Belang
stellenden kunnen een assortimentslijst opvragen via regelrechtvandeboer@gmail.com
Zie ook:
facebook.com/mo.regelrechtvandeboer
Een handige website voor de verkrijgbaarheid van lokaal voedsel:
lokaalvoedselflevoland.nl/?r=almere
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Interview op 21-03-2017 (eerder in 2014)
Growing Green Spelddrager sinds 15-02-2014
Genomineerd door Jacqui Broekman: ‘Als een van
de eerste tuiniers van ONZE Volkstuinen-in de kas
heb ik Ron genomineerd, omdat hij in Almere met
zijn ondernemerschap heeft laten zien dat je nooit
moet opgeven als iets niet blijkt te lukken. Met een
lege rozenkas heeft hij heel Almere verrast met
zijn nieuwe concept: zelf groente en fruit kweken,
biologisch en onder glas.’

‘Mijn taak is om te zorgen
dat het goed gaat met mijn klanten’
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‘Wereldwijd was ik de eerste
met volkstuintjes in de kas’
Ron van Zwet, ONZE Volkstuinen-in de kas
In een kas in Buitenvaart begon voormalig rozenkweker Ron van Zwet
eind maart 2012 met iets heel nieuws: volkstuintjes onder glas. Hij
nodigde Almeerders uit om bij hem in de kas groente, fruit of bloemen te
komen telen. ‘Je mag bij ons beginnen en je mag stoppen. Mijn taak is
service bieden.’ Het werd een succes. Zomer 2016 zat hij vol en had hij
een wachtlijst. Najaar verhuisde hij met ONZE Volkstuinen-in de kas naar
een dubbel zo grote locatie even verderop.
Ron was rozenkweker en had nooit gedacht dat het anders zou worden.
‘Ik was wereldwijd de eerste die met het concept volkstuintjes in de kas
is begonnen. Er kwamen mensen van over de hele wereld om te kijken
hoe we dat hier doen. Vooral mensen die bezig waren met logistieke
voedselstromen en wilden weten hoe je voeding de stad in kunt krijgen.’
Ingrijpende verhuizing
Die verhuizing najaar 2016 was behoorlijk ingrijpend. ‘Mijn klanten
schrokken. Hoe moet dat nou? Het is heel goed verlopen, dankzij hun
positieve instelling en Ellen die hier alle praktische zaken regelt. Op de
nieuwe locatie heeft iedereen er een nieuwe invulling aan kunnen geven.
De één wilde groter, de ander juist kleiner. Het goedkoopste tuintje dat we
nu verhuren, is 14 m2 voor 22 euro per maand. Ik heb zo’n 185 klanten,
waaronder een basisschool. Een Surinaamse man heeft de grootste tuin
van 200 m2. Hij is helemaal bezeten van tuinieren.’

Door de verhuizing is
er weer ruimte voor
verdere groei van het
klantenbestand. Ook
de voorzieningen zijn
erop vooruit gegaan.
‘De nieuwe kas is lager,
waardoor het hier eerder
warm is. We hebben
heel net sanitair, betere
hekken bij de ingang met
voor iedereen een key-tag en een grote schuur met een terras. Daar is het
zomers lekker koel en heb je via de ramen een mooi uitzicht op de tuintjes
in de kas. Het is een nog mooiere, betere kwekerij. We hebben het hier
echt naar onze zin.’
Ron kan met alle kosten die hij maakt nog niet leven van ONZE
Volkstuinen-in de kas. Hij combineert dit werk met een fulltime baan bij
een algenkwekerij, in een andere voormalige rozenkas. ‘Daar begin
ik heel vroeg, zodat ik nog de hele middag hier kan zijn. Mijn taak is
om te zorgen dat het goed gaat met mijn klanten. Bij iedereen moet
het lukken. Ik geef advies, begeleiding en verzorg de planten als klanten
op vakantie zijn.’

Voor meer informatie, zie:
onzevolkstuinen.nl
facebook.com/OnzeVolkstuinen
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Interview op 28-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 15-02-2014
Genomineerd door Gerda Lenselink: ‘Marije
begon, jong en onbevangen, met guerilla
gardening in Cupidohof. Gewoon beginnen,
zonder dat er afspraken zijn gemaakt. Vervolgens
raakte ze betrokken bij een rozenkweker in
Buitenvaart die na zijn faillissement zijn rozen
struiken graag een tweede leven gunde. Vanuit een
heel intrinsieke motivatie heeft zij sindsdien haar
schouders gezet onder heel veel groenprojecten.’

‘Als je eenmaal in de groene wereld zit,
laat dat je niet meer los’
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‘Wat een mogelijkheden, wat een ruimte’
Marije Buiter, Cupidohof en meer
Samen met andere bewoners op nog niet verkochte bouwgrond
in Almere Poort het Cupidohof gezellig maken. Langs de busbaan
worteltjes en bonen zaaien, zodat iedereen het goed kan zien.
Voor het Cascadepark een facebookpagina opstellen en met allerlei
evenementen mensen het park inlokken, zoals Slapen bij de Schapen.
Voor een failliete rozenkweker zijn rozenstruiken gratis uitdelen aan
bewonersinitiatieven. Een moestuin voor het KinderCentrumAlmere,
voor het Voedselloket Almere. Vriendschapsbomen met 220 kinderen.
Marije Buiter is niet te stoppen.
Zes jaar geleden verhuisde de toen 22-jarige hbo-student Voeding en
diëtiek vanuit Almere Haven naar Almere Poort. ‘Met het Cupidohof is het
allemaal begonnen. Oh wat een mogelijkheden, wat een ruimte, dacht ik.
Er ging een wereld voor me open, over hoeveel mensen met je meegaan
als je enthousiast bent en doorzettingsvermogen toont. Ik weet niet
altijd of het wel mag van de gemeente. Ik begin vaak al voordat ik ga
overleggen, ben meer van de aanpak. Dat botst wel eens. Niet iedereen
vindt mij altijd lief. Geeft niet, want meestal komen we er samen wel uit.’
Stages lopen in het groen
Tijdens haar studie volgde ze overdag een zo breed mogelijk
vakkenpakket, ging tussendoor van het ene groene sociale initiatief naar
het andere, en studeerde in de avonduren. Ze liep in 2012 stage bij
Kindertuinen Almere. In 2013 volgde een stage bij ONZE Volkstuinenin de kas, waar ze onder meer de cursus ‘Hoe overleef ik mijn eigen
moestuin?’ ontwikkelde. Dat jaar begon ze op het Cupidohof met
kindermoestuinen. ‘De glundering van kinderen als ze groente en fruit uit
de tuin plukken en gelijk mogen opeten. Dat is groots.’

Na haar afstuderen
werkte ze drie jaar als
diëtist en combineerde
dat met al die
groeninitiatieven die
ze eerder was gestart.
Het tweede jaar hier,
het derde jaar daar.
Ook stond ze voor de
klas om kinderen les te
geven over een gezonde
levensstijl. ‘Ik ben Havenaar van origine, ben in het groen opgegroeid.
Bosjes, bosjes, buiten spelen.’
Sinds juni 2016 werkt ze in Almere bij Speelplan. ‘Daar ben ik binnen
gevlogen als ervaringsdeskundige bewonersparticipatie van groene en
sociale projecten. Ik geef adviezen aan gemeenten hoe ze de openbare
ruimte zó kunnen inrichten dat het aantrekkelijk is om naar buiten te gaan
en daar te spelen en te sporten. Sinds ik vier dagen werk, moet ik leren
buurtprojecten meer los te laten. Lachend: ‘Als je eenmaal in de groene
wereld zit, laat dat je niet meer los.’

Kijk voor meer informatie over Marije op haar facebookpagina en die van het Cascadepark:
facebook.com/marije.buiter.1
facebook.com/ons.cascadepark
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Interview op 15-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 26-09-2015
Projectleider Marleen ontving de Growing Green
Speld tegelijk met Mandy Cobben, docent groenbreed van Groenhorst Almere. ‘Eigenlijk vind ik dat
Groenhorst Almere een speld had moeten krijgen
in plaats van wij twee.’
Genomineerd door Marije Buiter: ‘Leerlingen van
het Groenhorst Almere hebben deze lente flink de
handen uit de mouwen gestoken in onder andere
het prachtige Almere Poort. Het grootste project is
de ‘Wilde Buffetlaan’ die zij hebben aangelegd
langs het spoor. Ook met kleinere projecten
dragen leerlingen van het vmbo en het mbo actief
bij aan groen-sociale initiatieven in de buurt.’

'Het grootste arbeidsmarktperspectief
vind je bij de mbo-opleiding Groene ruimte'
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‘Eetbare bloemen, kruiden, bessen en vruchten’
Marleen Warnaar, Wilde Buffetlaan
Als projectleider groene vitale stad zocht Marleen Warnaar van het
Groenhorst Almere naar manieren om verbinding te maken met de
Growing Green Cities-beweging. De vmbo-locatie is gevestigd in
Almere Poort, waar veel bewoners zich actief inzetten voor meer groen
in hun wijk. Via Marije Buiter is het Groenhorst verankerd geraakt in dat
netwerk. ‘Zo kwam het dat we tijdens de Praktijkdag 2015 met zo’n
200 vmbo-leerlingen vlakbij school een eetbaar lint hebben ingezaaid,
de Wilde Buffetbaan. Het jaar erna hebben we daar weer gewerkt,
alsook in het Cascadepark.’
Helaas is er bijna twee jaar later in dat lint van twee kilometer nog
weinig eetbaars te vinden. ‘Als je één keer per jaar met de school in
die strook aan het werk gaat, tref je daar telkens een woud van onkruid
aan. Je moet het regelmatig maaien en het maaisel afvoeren, zodat
de bodem kan verschralen. De gemeente heeft een dappere poging
gedaan, maar het heeft absoluut meer onderhoud nodig. Daarom is de
afspraak dat we samen met de gemeente en Landschapsbeheer Flevoland
een onderhoudsplan gaan maken. Door het meer te verweven in het
onderwijs, kun je daar vaker heen. Met een hele of een halve klas.’
Vruchten plukken
‘Een voedsellint heeft tijd nodig’, zegt Marleen. ‘Leerlingen willen het liefst
direct vrucht kunnen plukken van hun werk. Eetbare bloemen, kruiden,
bessen en vruchten. Hoe leuk zou het zijn als we daar straks met de
nieuwe mbo-opleiding Food & Lifestyle mee kunnen koken.’ Ondanks de
onkruidwildernis is de Wilde Buffetbaan alvast opgenomen in de routes
van Foodwalks, onder de naam ‘Lekker landschap Almere’. Resultaat van
de inbreng van een van de mbo-studenten Groene Ruimte.

Als projectleider streeft
Marleen er met haar
collega’s van Groenhorst
Almere naar om als
school bij te dragen
aan het gezonder en
groener maken van de
stad. ‘Van oorsprong
heeft Groenhorst een
landbouwimago.
Passend bij de tijdsgeest
richten we ons in Almere steeds meer op de waarde van het groen in
een stedelijke omgeving. Het grootste arbeidsmarktperspectief vind je
bij de mbo-opleiding Groene Ruimte. Helaas hebben veel leerlingen het
schrikbeeld van gemeentemensen met oranje hesjes die schoffelen in de
plantsoenen, terwijl je met groen heel veel kanten op kunt.’

Meer informatie over de Wilde Buffetbaan in Almere Poort:
foodwalks.nl/lekker-landschap-almere
Vanaf augustus 2017 heet Groenhorst Almere: Aeres VMBO Almere en
Aeres MBO Almere: groenhorst.nl/groenhorst-scholen/almere
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Interview op 27-12-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Genomineerd door Marije Buiter: ‘Klazien staat
altijd voor alle buren klaar en ook bij buurt
projecten biedt zij altijd een helpende hand.’

'Kerk zijn is dat God er voor je is
en dat er mensen voor je zijn.’
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‘Pionieren vanuit de protestantse kerk’
Klazien ter Veen, actieve buurtbewoner en actief kerklid
Na een afwisselend leven her en der in het buitenland verhuisden Klazien
ter Veen en haar man in 2010 vanuit Etten-Leur in Noord-Brabant naar
Almere Poort. Het eerste jaar bouwden ze hun huis af en dachten toen:
‘Gebeurt er nog wat op kerkelijk gebied?’. Nee dus, waarna zij vanuit
de landelijke protestantse kerkgemeenschap in 2012 de kans kregen om
hier een pioniersplek te vormen. Zonder kerkgebouw, met heel veel inzet,
creativiteit, een groeiend netwerk én een oude SRV-bus.
Het was bepaald niet makkelijk om in december met Klazien een
interviewafspraak te maken. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was
ze bezig met de voorbereidingen voor de levende kerststal in de garage
van een zorginstelling. Daar liepen meer dan 700 kinderen van drie
basisscholen in groepjes van 15 met een leerkracht langs de scènes van
het kerstverhaal. Er was ook een buurtdiner in twee shifts van in totaal
200 mensen uit de buurt, waar de klanten van het Voedselloket gratis mee
mochten eten.
Wijkverbindende dingen doen
‘December is voor ons de drukste maand’, zegt Klazien opgewerkt. Zij
en haar man zijn met pensioen en draaien regelmatig weken van 60 uur.
‘Samen met een evangelische gemeente uit Almere Buiten en een kleine
vrije groep zijn we een club in Poort die veel wijkverbindende dingen
doen. Het gaat ons om het vormen van netwerken, een vangnet.

In Poort heb je
bovengemiddeld veel
huiselijk geweld en
bovengemiddeld veel
echtscheidingen. Daarom
is het zo belangrijk om
verbinding te maken,
een plek te creëren waar
mensen hun verhaal
kwijt kunnen.’
Daarvoor kochten ze een SRV-bus. ‘Die hebben we omgebouwd tot Kerk
op Wielen. Het is een gezellige ruimte, waar je met mensen om een tafel
kunt zitten, waar je gezellig een kopje koffie kunt drinken, samen stil kunt
zijn.’ Daarnaast zijn ze actief met allerlei groenprojecten, waarvan het
labyrint en de moestuin in het Cascadepark hun paradepaardje is. ‘In de
zomer gaan mensen daar naast je zitten en vertellen wat hen bezighoudt.
Dat is waar we voor gaan, dat is kerk zijn. Dat God er voor je is en dat
er mensen voor je zijn.’

Meer informatie:
deschonepoort.nl
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Interview op 06-06-2017
Spelddrager sinds 25-03-2017
Genomineerd door Eric Bodar: ‘Met gedrevenheid,
pit, passie en plezier zorgen de vrijwilligers, zoals
Paul Roelofs en Sia Schipper, al 13 jaar voor een
mooi stukje natuur in de Velden.’

‘Je werkt samen met mensen uit de wijk die je normaal
wel groet, maar eigenlijk nooit spreekt.’
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‘Een ideale plek voor mensen met
het hart op de groene plaats’
Paul Roelofs, Kronkelveld
Kronkelveld is een bijzonder stuk natuur in de wijk Hartenveld.
Enthousiaste buurtbewoners steken hier zelf de handen uit de mouwen
om hun eigen park mooi te maken en te houden. Een van die vrijwilligers
is Paul Roelofs. ‘Het ligt er echt prachtig bij. Reeën en vossen komen
zelfs regelmatig in de poel drinken. We genieten van onze postzegel
in het groen.’
Kronkelveld is een voormalig bomendepot. Hier stonden bomen,
die plaats moesten maken voor de nieuwbouw, te wachten op een
andere plaats in de wijk. Paul: ‘Nadat De Velden gereed was en alle
bomen geplant waren, werd Kronkelveld een verwaarloosd terrein.
Buurtbewoners wilden dit stuk groen van zo’n duizend vierkante meter
behouden. Na overleg met de gemeente kregen we het in eigen beheer.
Initiatiefnemer Sia Schipper zorgt sindsdien voor de coördinatie van de
vrijwilligers en verdeling van de werkzaamheden.’

Paul vindt het fijn om met zijn buurtgenoten aan de slag te gaan. ‘Het is
iedere maand weer heel gezellig. Je werkt samen met mensen uit de wijk
die je normaal wel groet, maar eigenlijk nooit spreekt. Tijdens het werken
aan Kronkelveld heb je daar wel de tijd voor. Je hoort op die manier waar
mensen mee bezig zijn en wat er allemaal speelt in je eigen wijk.’
Ook gemeente Almere is blij met de inzet van de omwonenden om
Kronkelveld mooi te houden. Paul: ‘We hebben afgesproken dat dit
stuk natuur blijft. Het is een ideale plek voor mensen met het hart op
de groene plaats. Gelukkig maar, want ik zie in Almere toch wel veel
groen verdwijnen. Ik ben hier 36 jaar geleden vanwege de natuur
komen wonen. Hoe groter de gemeente groeit, hoe meer groen wordt
afgesnoept. Ik snap dat wel, maar je raakt toch gewend aan wat je hebt.’

Het gras zeisen
Eens per maand gaan de buurtbewoners aan de slag op Kronkelveld.
Eerst bespreken ze wat er gedaan moet worden en dan gaan ze hard
aan de slag. Paul: ‘Simpel gezegd, we onderhouden de natuur. We
snoeien de takken, zorgen dat de poel niet dichtgroeit en we zeisen het
gras. We hebben via Landschapsbeheer Flevoland een cursus gehad hoe
goed om te gaan met een zeis. Dat valt namelijk nog niet mee.’

Meer info op landschapsbeheer.net/projecten/dat-doen-we-samen/project/het-groenestadsleven-het-kronkelveld
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Interview op 23-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 08-11-2014
Genomineerd door Carin van Hout: ‘Dit initiatief
zet Almere duurzaam op de kaart en doet oude
ambachten herleven. De geschoren wol blijft in
Almere en levert Almeerse producten.’

'De zachtheid van wol inzetten
zonder dat het in wolligheid verzandt’
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‘Wol vilten verbindt, heelt en verwondert’
Bertina Slettenhaar, Almeers Wolunie
De moeder van Bertina Slettenhaar werkte in de textielfabriek in
Winterswijk. ‘Zij was altijd met draadjes bezig en heeft mij aangestoken.
Ik volgde een textielopleiding, onderzocht wat wel en wat niet kan met
textiel, hoe je dat plat of ruimtelijk kunt vormgeven. Als textielkunstenaar
ben ik al snel workshops en trainingen gaan verzorgen, in Almere,
elders in Nederland en internationaal. Ik organiseerde het jaarlijkse
schaapscheerderfeest en gaf met andere wolmeesters demonstraties
wolverwerking. Met de Almeerse Wolunie combineren we lokale
wol met design.’

Van wol tot eindproduct
Zowel in de Schaapskooi als op Almeerse scholen vertelt en toont Bertina
graag wat je allemaal kunt doen met wol. De pas geschoren wol wordt
eerst gewassen en gedroogd. Daarna kun je het borstelen of kammen,
het zogenoemde kaarden, om het vervolgens te spinnen tot een draad. Je
kunt de gedroogde wol ook vilten. Dat is haar grootste passie. ‘Wol vilten
verbindt, heelt en verwondert. Je legt de losse vezels neer, al dan niet in
combinatie met andere materialen. Met water en zeep wrijf je daarover
heen en weer, en ineens is het een lapje. Dat proces is magisch.’

Bertina stond aan de wieg van dit in Nederland unieke concept. Met
de toenmalige directeur van Stad & Natuur zocht ze naar een moderne,
duurzame manier om het oude ambacht in een nieuwe stad als Almere
vorm te geven. Dit leidde tot een heuse wolfabriek in de Schaapskooi, met
door fietsen aangedreven machines. ‘In de workshops bied ik technieken
aan waarmee mensen de basisvaardigheden aanleren. Daar kunnen zij
dan verder zelfstandig mee aan de slag. Elk jaar organiseren we een
designwedstrijd en mogen de leden uitkiezen welk ontwerp ze dat jaar
gaan maken.’

Van wol tot eindproduct – bij de Almeerse Wolunie kun je alles leren
en beoefenen. ‘Je hebt een tak kaarden-spinnen-blenden. Er is een
tak technieken vilten-breien-haken. En een verftak met de stadsakker in
het Den Uylpark waar we planten telen waarmee je via de bloemen,
bladeren en wortels de wol plantaardig kunt kleuren.’ Als textielkunstenaar
werkt Bertina heel graag met wol. ‘Je kunt eindeloos combineren met
technieken, materialen, kleuren en structuren. De zachtheid van wol
inzetten zonder dat het in wolligheid verzandt.’

In 2014 hebben de leden ‘Lamp Wikkel’ gemaakt van Uli Budde, in
2015 ‘Etui’ van Lotty Lindeman en in 2016 ‘Vaas van Almeerse bodem’
van Wanda Entjes MALproduct. Dit jaar gaan ze aan de slag met
‘Wollicht’ van Marian Kastelein.

Bertina houdt ook van de schapen. ‘Je komt ze al fietsend in Almere
overal tegen. Ze zijn zo relaxed en vriendelijk. De grappige sprongen
van lammetjes in de wei. Dat is natuur op z’n puurst. Die energie,
dat voel je in en om de Schaapskooi met de machinerie daar.
Alles komt daar heel mooi samen.’

Meer weten over de Almeerse Wolunie?
almeersewolunie.nl
facebook.com/AlmeerseWolunie
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Interview op 28-12-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Genomineerd door Shanon Segers en
Vanessa Veldhuis: ‘De Blauwe Reiger is een
prachtig en progressief initiatief. Het besteedt veel
aandacht aan leefbaarheid in de stad, met een
positieve bijdrage voor Almere en verbinding van
verschillende groepen Almeerders.’

‘Mensen met een verstandelijke beperking
maken hier deel uit van de omgeving’

36

‘Wij bieden een sociaal duurzame leefomgeving’
Mieke van Dijk, De Blauwe Reiger
Halverwege 2014 was Mieke van Dijk voor de stichting Art Loca op
zoek naar een groter gebouw, met een theaterzaal en werkruimten voor
andere creatievelingen. De dagbesteding met theater, zang, muziek en
beeldende kunst voor iedereen met een (licht-)verstandelijke beperking
zou hierin een plek moeten krijgen tussen ambachtsmensen, kunstenaars
en andere ondernemers. Mieke: ‘Het gaat ons om reuring, uitwisseling,
elkaar inspireren, samenwerken en ondersteunen. Een breed netwerk,
verbonden met de wijk.’
Die plek vonden ze vlakbij busstation ’t Oor, in Almere Haven. Het
was een bedrijfsgebouw aan De Steiger dat voor dit doel nog wel flink
moest worden opgeknapt. ‘We zijn tot nu toe vooral aan het klussen
geweest, met allemaal vrijwilligers. Er is op de eerste verdieping een
grote theaterzaal, met daarnaast een wat kleinere ruimte. Beneden is
de dagbesteding voor Art Loca en zijn er werkruimten voor één tot drie
personen. We zijn nu bezig met verbouwing van de keuken, om straks
met en voor groepen te kunnen koken.’
Een reiger voor het raam
Het centrum kreeg de naam ‘De Blauwe Reiger’. Net als de stichting die
allerlei activiteiten organiseert, zoals het volgens Mieke zeer geslaagde
en goed bezochte gezamenlijke festival half november 2016. De naam
komt van haar. ‘Toen ik een naam zat te bedenken, draaide een reiger
achtjes voor mijn kantoorraam. Dat was een prachtig gezicht. In de
boeddhistische literatuur staat de blauwe reiger symbool voor zuiverheid
en intuïtie. In de tijd van de Farao’s was het symbool voor vernieuwing. Te
mooi natuurlijk.’

Dat Mieke met
De Blauwe Reiger een
groene speld heeft
gekregen, is niet te
danken aan affiniteit
met groen en gezond.
‘Wel met een sociaal
duurzame leefomgeving.
Mensen met een
verstandelijke beperking
maken hier deel uit van
de omgeving. We hebben een wachtlijst voor de werkruimten. Mensen
vinden het fijn om hier te zijn, vanwege de sfeer, de verscheidenheid.’
Vanaf 1 januari 2017 heeft De Blauwe Reiger er een gebouw bij:
Reigers Inn, in hartje Almere aan het Weerwater. ‘Daar willen we
hetzelfde concept neerzetten, maar dan wat kleinschaliger. Met
ontmoetingen, optredens en exposities. We willen proberen daar ook
een plek voor jongeren van te maken. Een ruimte voor exposure,
om te laten zien wat Almere allemaal in huis heeft.’

Meer info? Zie:
deblauwereigeralmere.nl
facebook.com/deblauwereigeralmere
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Interview op 01-05-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-03-2017
Genomineerd door Mirella Amato:
‘Een zeer actieve buurtbewoner in Haven.’

‘Het gaat er niet om wat je zegt,
maar om wat je doet’
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‘Er is zoveel mogelijk in Almere’
Bep van Mil, Rozentuin De Binnenhof en meer
Bep van Mil is een bewoner die niet stopt bij één project. Ze zet zich
vrijwillig in voor diverse groenprojecten in De Hoven, Almere Haven, van
een rozentuin tot een wilgenspeeltuin. ‘Als je een plek laat verloederen,
dan trekt het ook verloedering aan. Dan komen er mensen die dingen
doen die het daglicht niet verdragen. Als je het samen mooi maakt, vrolijkt
heel de buurt op.’
Bep is duidelijk. ‘Als je een mooie leefomgeving hebt, blijf je er ook veel
langer met plezier wonen.’ De rozentuin in de Binnenhof was voor haar
een voorbeeld van een verwaarloosde plek. ‘Als ik zoiets zie, voel ik me
verantwoordelijk om dat te veranderen. Dus ik heb via het gebiedskantoor
Almere Haven een voorstel ingezonden dat gelukkig gehonoreerd werd.’
Samen met enkele buurtbewoners is ze aan de slag gegaan: ‘Van een
groenaannemer hebben we rozen gekregen. Vervolgens hebben we met
andere vrijwilligers en in samenwerking met de toezichthouder Groen van
de gemeente de rozentuin in oude staat teruggebracht. En dat is goed
gelukt. Er staan bankjes waar steeds meer mensen gebruik van maken en
er is veel waardering voor dit mooie plekje.’

Meer dynamiek
Ook in Park Uithof zorgt Bep voor meer dynamiek. Samen met andere
vrijwilligers hebben ze in de bosstrook een laarzenpad - een pad met
drassige ondergrond, dus niet geschikt voor nette schoenen - aangelegd.
Dit is afgescheiden door opgestapelde takken (takkenrillen). Daarnaast
zijn er verschillende besdragende struiken geplant, knotten ze jaarlijks de
wilgen en maaien ze regelmatig de graspaden. ‘De gemeente maait daar
slechts twee keer per jaar. Dat is veel te weinig. Waar de gemeente in
onze ogen door bezuinigingen onderhoud laat liggen, pakken wij dat op
sommige onderdelen en naar kunnen op.’
Bep is te spreken over de samenwerking met medewerkers van de
gemeente, waaronder de toezichthouder Groen. ‘We doen graag
een beroep op hun deskundigheid en hun materialen. Ik ben heel
vasthoudend, dat helpt vast ook.’
Een ander mooi resultaat van Bep haar inzet is de wilgenspeeltuin naast
basisschool De Ark. ‘Dit is tot stand gekomen in samenwerking met de
medewerkers van het gebiedskantoor, schoolkinderen, vrijwilligers en
een kunstenaar. De kinderen vinden het geweldig om er te spelen, sinds
het dit voorjaar is aangelegd. Er is zoveel mogelijk in Almere, als je zelf
initiatief toont en de handen uit de mouwen steekt. Het gaat er niet om
wat je zegt, maar om wat je doet.’

Sinds 2017 wordt in het park een voedselbos ontwikkeld in samenwerking met de
gemeente en vrijwilligers.
Meer info? facebook.com/voedselbosparkuithof of voedselbosuithof@gmail.com
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Interview op 18-07-2016, update 04-05-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-03-2017
Hetty ontving de speld tegelijk met haar man
Johan Stoop.
Genomineerd door Mirella Amato: ‘Dit is voor mij
de parel in Almere Haven. Deze plek ligt mooi
verscholen in het groen en straalt zoveel rust en
gelukzaligheid uit. De schapen en de gastvrijheid
van Hetty maken het geheel af, alsof je op
vakantie bent.’

'Ik zie mensen altijd met een
goed gevoel weer weggaan’
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‘Zwitserse knuffelschapen op een magische plek’
Hetty van Riessen, De Schaperie
Hetty van Riessen is schapenhouder. ‘Ik heb een bescheiden kudde
Zwitserse knuffelschapen op een magische plek in Almere Haven,
twee minuten vanaf huis.’ Hier genieten ram Lambiek, zijn vier Walliser
Schwarznase-dames en een wisselend aantal lammetjes van het gras
en de berenklauw. Ze zegt het elke keer en zei het ook weer tijdens de
uitreiking van de Growing Green Spelden: ‘Dat ik midden in een grote
stad als Almere schapen kan houden, vind ik heel bijzonder.’
Nadat Hetty op haar 37e wegens reuma werd afgekeurd, pakte
zij haar vroegere hobby in de agrarische sector weer op. Ze deed
vrijwilligerswerk, volgde allerlei ‘schaapscursussen’ en liep stages. In
2012 moest ze na een operatie zes maanden revalideren. Die tijd vulde
ze met het ontwikkelen van een ‘heel utopisch plan’: schapenhouder
worden op de mooiste plek van Almere Haven. ‘Al jaren kwam ik langs
dit stuk grond waar niets mee werd gedaan. Ik schreef een plan om mens,
dier en natuur met elkaar te verbinden en klopte aan bij de gemeente.’
Veel enthousiasme en medewerking
Gedurende een heel jaar was ze regelmatig in het stadhuis voor overleg.
‘Tot mijn grote verrassing ontmoette ik veel enthousiasme en medewerking
van allerlei ambtenaren én van toenmalig wethouder Ed Anker.
In augustus 2013 kocht ik op Marktplaats een kleine rietgedekte stal.
Dat was het begin van De Schaperie. Mijn man Johan komt uit de bouw.
Hij ontwierp een prachtige stal met een hobbyruimte, een zithoek en een
primitief keukentje.’

Het eerste jaar
organiseerden ze
lammetjesdag met
77 beschuiten met
muisjes. Het tweede jaar
behaalden 55 kinderen
hun hulpherdersdiploma
2015. Regelmatig
ontvangen ze mensen
van en via de gemeente.
Hetty van Riessen & Johan Stoop
En voor speciale
doelgroepen organiseert Hetty activiteiten, waarbij ze de deelnemers
begeleidt om iets moois te maken met de schapenwol van haar
kudde. ‘Ondertussen komen de schapen regelmatig een kijkje nemen,
nieuwsgierig en vriendelijk als ze zijn. Knuffelen doen ze graag en veel.
Ik zie mensen altijd met een goed gevoel weer weggaan.’
Casper & Casprientje
Begin 2017 startte Hetty met haar vriendin Femke uit Heerle de
campagne Casper & Casprientje, vernoemd naar chirurg Casper van
Eijk van het Erasmus MC. Twee van hun Walliser Schwarznase-lammetjes
huppelen geld bij elkaar voor kankeronderzoek. De winkeliers in Centrum
Almere Haven steunden de campagne en hielden in maart de Week van
Casper & Casprientje. ‘Mijn leven staat op z’n kop, want bij elke extra
€50 heb ik beloofd een nieuw filmpje van Casprientje online te zetten.
Begin mei zaten we al op €3.800. Reken maar uit.’

De campagne Casper & Casprientje op facebook met vrolijke schapenfilmpjes:
facebook.com/CasperCasprientje
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Interview op 08-11-2016
Growing Green Spelddrager sinds 25-09-2016
Genomineerd door Joseph Lai: ‘Tom is een
sociaal bewogen mens. Hij is ervan overtuigd
dat als je je best doet dat het ook lukt om op
een eerlijke manier om te gaan met het milieu
en de mensen om je heen. In zijn project
Diamondiaal komt ook een ecologisch woonblok
met sociale huurwoningen, woningen die voor
mensen met weinig geld normaal gesproken niet
beschikbaar zijn.’

'Een community van mensen die
om de coöperatieve gedachte geven'
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‘We gaan hier een mooie plek van maken’
Tom Saal, Wooncoöperatie Diamondiaal
Al drie jaar is Tom Saal samen met zijn vrouw Amal bezig met
voorbereidingen voor het project Diamondiaal, een nieuwe, groene
woon- en werkplek in Almere Oosterwold. Zij als drijvende kracht achter
stichting Inspiratie Inc. Hij als adviseur bedrijfsvoering en fondsenwerving
bij Inspiratie Inc., zelfstandig kunstenaar en zakelijk leider van Stichting
de Vrolijkheid in Amsterdam e.o.
De naam van het toekomstige woon- en werkproject – Diamondiaal – is
een samenvoeging van diamond (het Engelse woord voor diamant) en
mondiaal (heel de wereld omvattend). ‘We gaan een plek maken waar
wij en nog zo’n 25 andere huishoudens kunnen wonen en mogelijk
ook werken. Een plek waar gezamenlijke activiteiten en projecten
plaatsvinden, waar we heel veel doen met elkaar, met de tuin, het
landschap, kunst en permacultuur.’
1.800 m aan woonoppervlakte
Diamondiaal bestaat straks uit drie woongebouwen en een communitygebouw met restaurant. In totaal zo’n 1.800 m2 aan woonoppervlakte op
twee hectare grond. Via een speciaal hiervoor opgericht woonfonds zijn
financiers gevonden. Een projectontwikkelaar helpt bij de realisatie. Een
CV-ketelproducent overweegt mee te investeren in een zo zelfvoorzienend
mogelijk energiesysteem. Wooncoöperatie Diamondiaal regelt straks het
verhuurgedeelte van de woningen en het community-gebouw.
2

De filosofie achter dit
project vloeit voort uit de
werkwijze van Inspiratie
Inc. De initiatiefnemers
hebben een lijst met
mensen uit hun netwerk
die hier graag zouden
willen wonen. Daar
staan kunstenaars
op, ondernemers,
mensen met een vluchtelingenachtergrond, statushouders, werklozen met
ambitie, mensen die eenzaam zijn en mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt.
Tom: ‘Voor ons is het belangrijk dat hier mensen komen wonen die
van deze plek een mooie plek willen maken, die om de coöperatieve
gedachte geven en om de omgeving. Zo’n community tot stand brengen,
is moeilijk als iedereen in zijn eigen huis woont, verdeeld over de stad.
Overigens komen hier op het terrein straks ook vier gezinnen wonen met
ieder een eigen huis, dat zij zelf financieren. Zij zijn heel enthousiast over
dit concept en willen hier graag deel van uitmaken.’

Locatie: Oosterwold, kavel 97 aan de Vrije Vogellaan, bij de bosrand.
De bouwaanvraag is ingediend, de hoop is om na de zomer te gaan bouwen.
Meer informatie staat onder andere op de volgende websites:
inspiratie-inc.nl
meerwonen.com
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Interview 26-07-2016, update 25-01-2017
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Marien ontving de speld tegelijk met zijn vrouw
Marie-José Deckers en de (toekomstige) bewoners
van nog zeven huishoudens: Daan Froger, Frode
Bolhuis, Egon Kracht & Noortje Braat, Frank Meijer
& Jacqueline Ruiter, Jan Pieter Baas & Berry van de
Wal, Marjanne Koops & Joost Overzee, Jos Abbo
Genomineerd door Bente Heijmink Liesert: ‘Dankzij
het harde werken en het tomeloze doorzettings
vermogen van deze acht initiatiefnemers, kunnen
we deze zomer (2016, red.) al een klein beetje
zien wat Oosterwold gaat worden.’

‘Je kunt bijna nergens zo vrij bouwen
als in Oosterwold'
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‘Dromen over wonen in een voedselbos’
Marien Abspoel, een van de eerste acht pioniers in Oosterwold
Voor Marien Abspoel en zijn vrouw Marie-José Deckers is dit het grootste
project dat ze doen in hun leven. ‘Twee huizen bouwen in een zelf
aangelegd landschap in Oosterwold, in verbinding met de omgeving en
de aangrenzende bosrand. We zien graag dat dit een plek wordt waar
mensen elkaar ontmoeten en kunnen rondwandelen.’
Vanuit hun hoekwoning in Hoofddorp zochten Marien en Marie-José
een nieuwe plek om te wonen. Ze droomden, rekenden en tekenden,
haalden er een architect bij en maakten in de kerstvakantie van 2014 een
maquette van gips, oase en verf. Begin 2016 waren ze eigenaar van een
7.000 m2 tellende schuine kavel in Oosterwold. Marien: ‘Op deze grote,
lege akker begonnen we met het inrichten van het landschap.’
De eerste actie was de aanleg van een vijver. Een rupskraan van 22 ton
met een armlengte van acht meter sloeg aan het graven. Toen de vijver
klaar was, ontstond er een aardverschuiving. Zo’n 65 kub gleed weer
terug in de vijver. Het grootste deel kon de loonwerker er weer uitvissen.
Een deel bleef als een soort eiland achter. ‘Wij willen hier een kleinschalig
landschap maken’, vertelt Marien, ‘waar je allemaal verschillende dingen
vindt. Een landschap dat er iedere tien meter anders uitziet.’

Doorzetten en
doorgaan
Na het avontuur met
de vijver begon Marien
met het planten van
maar liefst 2.300 jonge
inheemse boompjes
en struiken. ‘Dat was
doorzetten en doorgaan,
mijn meditatie.’ Hun
tienerdochter maakte
een levende wilgenhut, van waaruit ze heerlijk kunnen dromen over het
wonen midden in hun voedselbos. Ze bouwden een simpele blokhut voor
het tuingereedschap, twee stretchers en een waterkoker. In augustus 2016
volgde de fundering voor hun logeerhuis en voor de hoofdwoning met schuur.
Marien: ‘Je kunt bijna nergens zo vrij bouwen als in Oosterwold. Dat
betekent dat je een uniek huis krijgt. Dat is mooi én het kost bakken met
tijd. Het werk gaat zonder meer zeven dagen per week door. Gelukkig
kan ik het mij dat op dit moment permitteren. Hoe ga je om met de
gemeente, met aannemers en met de nutsbedrijven voor elektriciteit, gas
en water? Ik loop minstens één keer per week tegen een muur. Heb je het
ene overleefd, dan is er weer het andere.’

De website van bewoners Marien Abspoel en Marie-José Deckers:
paradijsvogelbosje.nl
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Interview op 27-12-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Erik ontving de speld tegelijk met Igor Kampman
Genomineerd door Mannie Krak: ‘Ik vind het echt
super goed dat ze met de kinderen weer terug
naar de natuur gaan. Ze maken het bos in Almere
en de natuur weer spannend.’

'We kregen een eigen stukje bos
en hebben daar ons basiskamp ingericht'
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‘Hier kun je leren overleven in de natuur’
Erik Fakkeldij, Polderbushcraft
Ruim 30 jaar geleden leerden Erik Fakkeldij en Igor Kampman elkaar
kennen. Dat was aan de rand van Almere Buiten, aan het eind van hun
basisschoolperiode. Er was daar weinig te doen voor kinderen. Omdat
ze gek waren op de natuur gingen ze vaak naar de Oostvaardersplassen,
de Lepelaarsplassen en het Wilgenbos om te struinen, schedeltjes te
zoeken en takken te snijden. Ze werden beste vrienden, gingen samen op
kampeervakanties, ontwikkelden zich tot beeldend kunstenaar én runnen
sinds 2011 samen het Almeerse bedrijf PolderBushcraft.
Erik Fakkeldij gaf al jaren allerlei workshops voor Stad & Natuur, toen
hij en Igor ruim vijf jaar terug de kans kregen om midden in het bos rond
stadslandgoed de Kemphaan een bushcraftkamp in te richten. ‘We kregen
een eigen stukje bos en hebben daar ons basiskamp ingericht. Geen
lantaarnpalen, geen water en geen elektriciteit. Een bijzondere plek voor
onze cursussen om kinderen en volwassenen te leren overleven in de
natuur. Het is uniek dat wij hier toestemming voor hebben gekregen.’
Les aan basisschoolkinderen
Sinds het polderbushcraften twee jaar terug is opgenomen in het
programma van Stad & Natuur geven Erik en Igor in de maanden mei en
juni wekelijks twee à drie dagen les aan basisschoolkinderen. Soms op
het basiskamp, soms op losse locaties elders in Almere.

Erik: ‘In twee uur tijd
laten we de leerlingen
ervaren hoe ze in de
natuur een onderdak
kunnen bouwen, hoe
ze vuur kunnen maken
zonder aansteker of
lucifers en hoe ze aan
eten en drinken kunnen
komen. De afgelopen
Igor Kampman & Erik Fakkeldij
twee jaar hebben
we ruim 150 klassen gehad. Van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag
verzorgen we ook ouder-kindcursussen. Dan heb je meer tijd en
overnachten ze ook echt in het bos.’
Volwassenen die bij hen komen polderbushcraften zijn meestal buiten
mensen die van kamperen houden. ‘Over het algemeen niet de mensen
die naar een resort in Turkije gaan voor een all inclusive-vakantie’,
lacht Erik. De meest indrukwekkende ervaring hadden ze in het najaar
van 2016 met kinderen uit het asielzoekerscentrum in Tussen de Vaarten.
‘Zij komen uit een land van oorlog, zijn maanden onderweg geweest
en hebben ook op die manier moeten overleven. Zij vonden de cursus
heel leuk. Wij ook én eervol.’

Meer weten? Zie:
polderbushcraft.nl
polderbushcraft.blogspot.nl
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Interview op 10-11-2016, update 12-04-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-09-2016
Genomineerd door Rosalie Mooijaart:
‘Tea da di Date belooft een duurzame
vegetarische-veganistische keuken met lokale
producten. Dat voegt echt iets toe aan Almere.’

‘Vegetarisch-veganistisch, zoveel mogelijk
lokaal gekweekt en biologisch’
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‘Mensen samenbrengen
in een warme, huiselijke plek’
Maxime Tevreden, Tea da di Date
Op 7 januari 2017 opende Maxime Tevreden op de begane grond van
’t Nobelhuis Tea da di Date, met als specialiteit koffie en thee. ‘Dat wil ik
op een traditionele manier serveren. Plus bites, hartig en zoet, vegetarischveganistisch, zoveel mogelijk lokaal gekweekt en biologisch. Een maand
na de opening startte ik met een volwaardig lunchmenu. Het mooie is dat
hier ook mensen komen vanuit bijvoorbeeld Almere Buiten en Weesp.
Omdat ze graag een speltbroodje met pompoenzaden en bietenhummus
willen proeven. Ik maak aparte dingen en dat werkt.’
Maxime woont ook in ’t Nobelhuis, in het hart van de wijk Nobelhorst.
De ruim 40 huurders beheren en exploiteren samen de grote
ondernemersruimte en de binnentuin. Met een Bruynzeelkeuken van
Ymere, de opbrengst van een crowdfundingscampagne, eigen geld
en heel veel creativiteit richtte zij haar eigen zaak in. Tea da dit Date
loopt goed, boven verwachting zelfs. ‘Ik had al snel meer werkruimte
en zitplaatsen nodig. Mijn moeder offert haar vrije zaterdag op om
hier gratis af te komen wassen, want ik heb nog geen geld voor een
horeca-afwasmachine.’
Een barista aan het werk zien
Ze begon in de keuken met één leeg blad waarop ze broodjes klaar
kan maken en soep in kan schenken. ‘Op datzelfde blad maakte ik ook
koffie. Dat werkte niet. Ik heb een extra keukenblok neergezet voor de
koffiemachine en de koffiebenodigdheden. Zo kunnen de mensen live
zien hoe ik koffie maak en dat ik als barista de koffie niet uit een Senseoapparaat trek.’ De aanvankelijke 16 zitplaatsen in het kleurrijke Latijns-

Amerikaanse interieur bleken vooral op de zaterdag ontoereikend. ‘Ik heb
een bank gemaakt en heb nu ruimte voor 22 personen.’
Zondag tot en met
dinsdag werkt Maxime
als masseuse bij Spa
Zuiver. Donderdag
tot en met zaterdag is
Tea da di Date open
voor klanten. Op
woensdag, haar enige
vrije dag, doet ze
haar inkopen. Op een
vouwfiets. ‘Dat is een
heel grappige chaotische dag. Ik haal op verschillende plekken in Almere
mijn producten. Bij de natuurwinkel, bij de markt, bij de groothandel en in
Buitenvaart waar alle teelt zit. Met allemaal tassen aan mijn stuur en een
rugzak op is het altijd de vraag wanneer ik ga vallen. Ik verheug me op
de aanschaf van een auto.’
Ze beschouwt Tea da di Date als een podium voor iedereen met
creatieve, verrijkende ideeën. ‘Ik wil mensen graag samenbrengen in
een warme, huiselijke plek. Dat dit het middelpunt wordt van de buurt.
Hier ben je pionier.’

Trek gekregen? Zie:
facebook.com/teadadidate
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Interview op 16-12-2016, update 16-04-2017
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-16
Sebastiaan kreeg de speld tegelijk met
Coos Boomsma, Rene Jansen, Henk van Koningsveld,
Tim Munnikes, Sipan Salim en Nienke Scheide.
Genomineerd door Sacha de Ruiter: ‘De Energie
werkgroep Nobelhorst zet zich in overleg met
leveranciers en deskundigen in om de eerste
duurzame (liefst energieneutrale) wijk in Almere
te worden.’
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‘Kinderen deden een speurtocht naar
plekken in huis waar het nog tocht’

‘Wij worden de eerste energieneutrale wijk’
Sebastiaan Vos, Energiewerkgroep Nobelhorst
Sebastiaan Vos houdt van wedstrijdjes en wil altijd winnen. Zo heeft hij
met de Albert Michelsonstraat in Nobelhorst tot twee keer toe meegedaan
aan het Klimaatstraatfeest. Winnen deed de groep niet, maar een
landelijke derde plaats op 16 april 2017 is een erg mooie prestatie.
Met een leuke beloning: 1.000 euro voor een straatfeest.
Sebastiaan meldde zich in 2015 voor het eerst aan. ‘Er waren toen
nog maar twee huizen bewoond in de straat. We werden landelijk
vijfde. In 2016 hebben we besloten weer mee te doen, dit keer met
Nikita Vorstermans en Markell Cremer als kartrekkers. Nu zijn 11 huizen
bewoond en stonden we in Nederland heel lang bovenaan. We hebben
al van alles gedaan. Iedereen in de straat heeft ledverlichting, vijf
huishoudens hebben of krijgen zeer binnenkort zonnepanelen en de
kinderen deden een speurtocht naar plekken in huis waar het nog tocht
en waar de isolatie beter kan.’
Twee keer in het zonnetje
Tijdens de vijfde Growing Green Spelduitreiking in april 2016 werd
Sebastiaan twee keer in het zonnetje gezet. Eerst vanwege zijn eigen
nieuwbouwhuis: de eerste energiepositieve woning in Nobelhorst. Daarna
samen met andere actieve bewoners uit die wijk vanwege hun inzet voor
de Energiewerkgroep Nobelhorst. Wat hen betreft zou deze nieuwe wijk
in 2020, twee jaar eerder dan de gemeentelijke streefdatum (Floriade
2022), energieneutraal moeten zijn.
Met deze werkgroep verruimt hij zijn duurzaamheidsambities van zijn
woning en zijn straat naar zijn wijk. ‘Begin 2017 woonden hier zo’n 350
huishoudens. Dit aantal groeit gestaag door tot zo’n 4.000 huishoudens,
net zo veel als in de meeste wijken in Almere. Ik zou het heel gaaf vinden
als onze wijk in de toekomst als eerste in Almere de duurzaamheidsprijs wint.’

Een uniek
spaarsysteem
‘We hebben een
enquête gehouden en
zijn in gesprek met
andere bewoners hier.
We hebben gemerkt
dat de benodigde
investeringen voor velen
een drempel vormen.
Via een nieuw en uniek
spaarsysteem van de Groene Reus uit Almere kunnen Almeerders
met een kleine portemonnee gratis zonnepanelen krijgen, waarmee ze
25% van hun energiekosten terugverdienen. De rest van de opbrengst
komt ten goede aan het fonds. Met deze regeling trek je mensen veel
sneller over de streep.’
Zodra deze regeling van start gaat, wanneer is nog niet bekend, is
Sebastiaan er als de kippen bij. ‘Dan wil ik ‘t Nobelhuis helemaal
vol laten leggen met zonnepanelen en het dak van een basisschool.
En zo heb ik nog tig plannen voor onze wijk.’

Meer weten?
facebook.com/Buurtschapnobelhorst
buurtschapnobelhorst.nl/werkgroep-energie
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Interview op 03-05-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-03-2017
Genomineerd door Valerie Bos: ‘Koen inspireert
jong en oud met zijn verhaal. Duurzaamheid sexy
maken is heel moeilijk maar met zijn energie en
passie is dat meer dan gelukt. Almere mag trots
zijn op zo’n jonge ondernemer die meebouwt aan
de ontwikkeling van de stad.’

‘De vorm van de bomen heeft
de vorm van het gebouw bepaald’
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‘Je kunt hier de Floriade zien,
voelen, ruiken, proeven’
Koen Kaljee, De Drijfveer
Koen Kaljee behoort als Urban Greener tot de jonge voorhoede van
Almere en de Floriade. Als ontwerper en eigenaar van de Drijfveer heeft
hij het eerste stukje van de Floriade al gerealiseerd. ‘Dit is een drijvend
gebouw - waar je bijvoorbeeld kunt vergaderen - vrijwel geheel gemaakt
van plantaardig materiaal.’
Koen is heel enthousiast over de Drijfveer. ‘Een powerpoint vertelt niet het
verhaal van de Floriade. Als Urban Greeners wilden we iets bouwen,
maar hadden geen locatie. Op een gegeven moment kwamen we met
het idee om iets drijvends te maken. En dat is gelukt, dit gebouw kan in
theorie door heel Nederland varen. En door alle materialen die gebruikt
zijn, is dit de Floriade in het klein. Je kunt hier de Floriade zien, voelen,
ruiken, proeven.’
Kromme acacia’s
De makers hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plantaardig
materiaal, vooral uit de Flevopolder. Koen: ‘We hebben gekozen voor
acaciabomen uit Almere en omgeving. Vanwege de wind groeien er hier
alleen kromme acacia’s. Eerst dachten we nog dat het daarom niet zou
werken, maar dat maakt de Drijfveer juist uniek. Die kromming van de
bomen zie je terug in ons dak. De vorm van de bomen heeft de vorm van
het gebouw bepaald.’
De zijkanten van de Drijfveer zijn zwart en blijken afkomstig van diezelfde
acacia’s. ‘We hebben het hout volgens een Japanse techniek in brand
gestoken. Dat laagje kool wat daardoor gevormd is, is water afwerend.

Vanwege de geur
wordt het gebouw
ook gemeden door
insecten. Heel bijzonder
is de wand van
Almeerse schapenwol.
Twintig vrijwilligers
hebben daar in
totaal zo’n 2.000 uur
aan gewerkt.’
Unieke kansen
In de Drijfveer komen de twee studies van Koen goed samen. Hij
studeerde architectuur in Delft en duurzame landbouw in Australië.
Speciaal voor de Urban Greeners is hij in Almere gaan wonen. ‘Deze
stad biedt unieke kansen. Ik krijg veel enthousiaste reacties van mensen
die de Drijfveer gebruiken. Er zijn regelmatig vergaderingen, er zijn
feestjes georganiseerd, er komen schoolklassen op bezoek en er vond
zelfs een klein concert plaats. En we zijn nog niet klaar. Volgend jaar
willen we een bed en een douche gaan bouwen, zodat we de Drijfveer
als Airbnb kunnen verhuren.’
De eerste ligplaats van dit drijvende gebouw – naast het Floriadepaviljoen
aan de Sturmeyweg – is volgens Koen zeker niet de laatste. ‘We kunnen
niet voor niets varen. Vanaf de zomer liggen we op de kop van het
Utopia-eiland. Dan kun je ons zien liggen vanaf de stad.’

Meer weten?
drijfveer.net
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Interview op 11-11-2016
Growing Green Spelddrager sinds 25-09-2016
Genomineerd door Jeanette Vonk: ‘Ze hebben de
groenstroken achter hun huis geadopteerd en gaan
deze onderhouden.’

‘Je doet het tuinonderhoud
vanuit huis even tussendoor’
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‘Er groeit hier van alles’
Danny Sloot, Pluktuinen Valetaweg
Aan de achterkant van een huizenblok aan de Valetaweg in de Danswijk
ligt een busbaan. Daar waren op een morgen ineens alle hekken
weggehaald. Een bewoner belde met de gemeente. Hij kreeg te horen
dat de gemeente moet bezuinigen en overweegt om al het lastig te
onderhouden groen op de groenstroken tot aan de busbaan weg te halen
en daar gras te zaaien.
Danny Sloot: ‘Bij ons gingen gelijk alle alarmbellen af. Straks wordt het
hier een hondenpoepveld. Ik ging met de buurman om de tafel zitten. We
bedachten een plan, bespraken met de wijkregisseur en de opzichters
van de groenvoorziening de mogelijkheden en maakten een rondje langs
buren. Op twee huizen na wilde iedereen meewerken. Geen gras, wel
groente, fruit en bloemen. Plus gezamenlijk onderhoud van de wat verder
weg gelegen groenstrook tot aan het fietspad.’
Iedereen kreeg een stukje grond
In de strook direct achter de achtertuinen haalde de gemeente vervolgens
alles weg en stortte nieuwe grond. Dit werd Pluktuinen Valetaweg, waar
iedereen een stukje grond kreeg van vijf meter breed en twee meter lang.
‘De twee stukjes van de bewoners die niet mee wilden doen, hebben
we geadopteerd.’

Danny vindt het heel
prettig dat hij nu een
moestuin heeft direct
achter zijn tuin. ‘Je doet
het tuinonderhoud vanuit
huis even tussendoor
en hoeft daarvoor niet
op de fiets.’ Hij vindt
het super leuk om te
zien hoe mensen elkaar
helpen. ‘Niet zeggen: “Jij
doet niets”, maar: “Heb je hulp nodig?” Dat werkt en voorkomt dat
je kift krijgt. Iedereen kan z’n eigen ding doen, als het maar groen is.
Er groeit hier van alles. Het gaat erom dat je met elkaar wat doet.
Er is reuring, het is ónze buurt.’
De bewoners zijn graag bereid om hun plan en de werkwijze aan
anderen over te dragen. Danny: ‘Je hebt alleen een motortje nodig.
Als dat op vruchtbare grond landt, ontstaat er iets moois.’

De buren van het blok begonnen een WhatsApp-groep, waarop ze
informatie uitwisselen over de gezamenlijk te onderhouden groenstroken
en alles wat verder ter sprake komt, zoals veiligheid. Dat blijkt een gouden
greep, naast een kennismakingsbijeenkomst en latere gezamenlijke
momenten op onder andere Burendag.
Meer informatie:
streekfondsflevoland.nl/projecten/pluktuinen_valetaweg
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Interview op 27-12-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Tegelijk ontvangen met Tanja Coenen,
Tessa Bouterse, Tineke Hillebrink en Lisa Punt
Genomineerd door Lisa Punt: ‘Elk jaar organiseert
stichting Platform Filmwijk een schoonmaakdag in
Filmwijk. We willen jong en oud motiveren om hun
wijk schoon en leefbaar te houden.’

‘Kinderen vanaf 11 - 12 jaar vinden het
niet meer cool om vuil te rapen’
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‘Door de schoonmaakdag krijg je
oog voor je omgeving’
Mieke Wiegertjes, Filmwijk Buitengewoon Schoon
Mieke Wiegertjes werd 15 jaar geleden als lid van de Polygoonouderraad gevraagd om in Filmwijk een schoonmaakactie handen en
voeten te geven. ‘We zijn vrij klein gestart, met een groepje van vijf
volwassenen. We kregen subsidie, bakken en grijpers van de gemeente
en begonnen met jonge en oudere buurtgenoten schoon te maken.’ Het
werd een jaarlijks initiatief, meestal in april als nog niet alles begroeid is.
Mieke heeft nooit verstek laten gaan.
‘Met Filmwijk Buitengewoon Schoon willen we mensen bewust maken
van hun omgeving, zonder al te belerend te zijn. Door één dag per jaar
in een gezellige sfeer met elkaar vuil te rapen, sta je er beter bij stil
wat er door mensen allemaal wordt achtergelaten. Zo krijg je oog voor
je omgeving. Het meeste dat we tegenkomen zijn blikjes, plastic flesjes en
verpakkingen van chips en koek. Hondendrollen en sigarettenpeuken doen
we niet. Ondertussen is er muziek en zijn er activiteiten. Na afloop krijgt
iedereen altijd een bakje perkplantjes en een lootje. De kinderen
krijgen een suikerspin.’
Elkaar treffen in een andere omgeving
Het is goed om elkaar eens te treffen in een andere omgeving, vindt
Mieke. ‘Buurtgenoten komen op zo’n dag om op te ruimen, maar zijn echt
niet alleen maar hard aan het werk. Als je iets met anderen samendoet,
wordt het vanzelf gezellig.’ Het is al die jaren lastig gebleken om tieners
erbij te betrekken. ‘We hadden een keer een drumband erbij, waar veel
jeugd op af kwam. Toen de drumband klaar was, gingen zij ook gelijk
weer weg.’ Lachend: ‘Vanaf 11 à 12 jaar vinden ze het niet meer cool
om vuil te rapen.’

Filmwijk is te groot om in
één dag helemaal te
bestrijken. Toch kun je
volgens Mieke na zo’n
dag goed zien dat er
is schoongemaakt.
‘Als dank voor 15 jaar
schoonmaakdagen
kregen we van wethouder
Froukje de Jonge
15 fruitbomen. Die zijn
geplant in het Laterna Magicapark. Helaas werd de laatste jaren het
enthousiasme om mee te doen minder. Het leerlingenaantal op de
basisscholen loopt terug, de wijk vergrijst. We zijn nu in overleg hoe we
het over een andere boeg kunnen gooien.’

Op de website van Platform Filmwijk is meer informatie te vinden over
Filmwijk Buitengewoon Schoon:
filmwijkalmere.nl/activiteiten
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Interview op 27-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 20-06-2015
Genomineerd door Platform Filmwijk Almere:
‘Marjolein heeft het initiatief genomen een
boomgaard aan te planten. Ze heeft een oproep
gedaan aan bewoners om een fruitboom te
adopteren en dat heeft geleid tot bijna 45 bomen.’

‘De fruitboomgaard ligt op een fantastische plek,
gespiegeld aan de Floriade’
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‘Elke boom heeft een eigen verhaal’
Marjolein Vloothuis, Boomgaard Filmwijk
Een fruitboomgaard van de buurt, voor de buurt. Waar je met de andere
boomeigenaren het onderhoud verzorgt (zoals bemesten en snoeien) en
verhalen en recepten uitwisselt. Een plek waar je lekker kunt ‘lommeren’,
met een boek of gedichten. Waar je van kunt genieten als je langsloopt
of -fietst. Marjolein Vloothuis kreeg het voor elkaar. ‘De bijna 45 bomen
vlakbij het Weerwater groeien lekker door. Een fantastische plek,
gespiegeld aan de Floriade.’
De Filmwijkbewoonster is, zoals ze het zelf noemt, ‘een beetje een lui lid
van de werkgroep Duurzaam Groen van Platform Filmwijk’. Desalniettemin
besloot ze in 2014 in actie te komen. Met een paar andere groen
liefhebbers uit de wijk zocht ze contact met de gemeente. Eerst hadden ze
hun zinnen gezet op een plek in het Lumièrepark. Het werd uiteindelijk om
allerlei redenen een groenstrook vlakbij het Fongerspad, met uitzicht op
het Lumièrestrand.
Persoonlijke benadering
Marjolein hoopte op een boomgaard met zo’n 25 bomen. Ze maakte een
digitale flyer, zette die op de website van het bewonersplatform, mailde
en belde alle Filmwijkers die ze kende. ‘Ik heb mensen echt persoonlijk
benaderd. De prijs was betaalbaar. Een halve boom kostte €12,50,
een hele €25. Met paal, grond en groene hulp van de gemeente. Je
kon het initiatief ook steunen door géén boom te kopen, maar te helpen
bij de verzorging. Binnen de kortste keren was het overtekend. Er staan
43 bomen.’

Ze vindt het superleuk
dat wethouder Froukje
de Jonge in het najaar
van 2014 de eerste
boom heeft geplant. En
dat tegelijk met allerlei
Filmwijkers ook de
betrokken wijkregisseur
en de groenman van de
gemeente voor zichzelf
een boom hebben
gekocht. ‘Iemand kocht de boom voor haar toen nog piepjonge dochter.
En ik ken iemand wier man is overleden en het heel fijn vindt om naar die
plek terug te keren. Elke boom heeft een eigen verhaal.’
Meer fruit in de wijk
De Filmwijkers hebben de smaak te pakken, want in het najaar van 2016
kwam er in het Laterna Magicapark een tweede fruitboomgaard bij. Een
cadeau van de gemeente, bestaande uit 15 appelbomen: één voor elk
jaar dat bewoners in de wijk de schoonmaakdag Filmwijk Buitengewoon
Schoon hebben georganiseerd. Patrick van Tuijl is volgens Marjolein
vanuit het platformbestuur de trekker. ‘Hij zet zich in voor meer fruit in de
wijk, onder het motto: Filmwijk, fruitwijk. Ik ga binnenkort graag een keer
met hem om tafel om een peertje te schillen.’

Voor meer informatie, zie:
filmwijkalmere.nl/duurzaam-groen
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Interview op 27-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 20-06-2015
Genomineerd door Tanja Coenen en
Paul Vloothuis: ‘Een echte groene innovator.
De eerste in onze Filmwijk. Absoluut verdiend!’

‘De rozen waren eerst donkerrood.
Nu lijken ze op Engelse theeroosjes’
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‘Ik vind tuinieren leuk en wilde de zorg van die tuin’
Lisa Punt, Rozentuin Judy Garlandhof
Eind 2013 waren de busbrug vanaf Centrum Almere Stad naar Filmwijk
en de naastgelegen brug voor voetgangers en fietsers allebei klaar.
Entree van de wijk bij het Judy Garlandhof was een modderpoel: een stuk
gras waar tijdens de bouwactiviteiten constant auto’s en vrachtwagens
overheen reden. Een doorn in het oog van omwonende Lisa Punt. Zij
creëerde hier een kleine weelderige Engelse tuin, met rozen van een
failliete kweker uit Buitenvaart, vlinderstruiken en lavendel van iemand met
een grote tuin in Almere Hout.
Lisa kreeg bij de voorbereidingen hulp van twee actieve leden van
Platform Filmwijk. Zij legden voor haar het contact met de gemeente,
vulden tijdens haar vakantie hun auto’s met ruim veertig rozenstruiken en
vertroetelden die tot de gezamenlijke plantdag. Medewerkers van de
gemeente hadden tijdig een groot betonblok verwijderd en de grond
omgespit. Zeker tien wijkbewoners kwamen in het voorjaar van 2014
helpen. ‘Ik had een parasol, koffie, thee en wat lekkers neergezet.
Iedereen had zijn eigen taakje. Het was gezellig en veel mensen
kwamen even kijken.’
Contract voor onbeperkt gebruik
De gemeente gaf Lisa een tijdelijk onderhoudscontract. ‘Dat ik dit
stukje gemeentegrond als bewoner moet onderhouden, schoffelen en
snoeien. In 2016 is het omgezet in onbeperkt gebruik en is verlenging
niet meer nodig.’ Ze is superblij met de geschonken rozen-, vlinder- en
lavendelstruiken en het later aangebrachte hek. De bodembedekkers
heeft ze zelf bekostigd. ‘De rozen waren eerst donkerrood. Nu zijn
ze lichtroze, zalmroze en gemêleerd roze. Ze lijken op Engelse
theeroosjes. De vlinderstruiken en lavendel trekken vlinders en bijen
aan. De lavendel ruikt heerlijk.’

Alleen bij grote droogte
geeft Lisa de planten
water. Uit de sloot of
uit de kraan in haar
huis, waarvoor ze een
constructie maakte
van drie tuinslangen
aan elkaar. ‘Ik ben de
belangrijkste persoon
voor het onderhoud, doe
het vooral alleen. Ik vind
tuinieren leuk en heb gezegd dat ik de zorg wil van die tuin. Vanaf begin
maart tot oktober ben ik er elk weekend wel zo’n anderhalf uur bezig.
Onkruid weghalen, schoffelen, dode knoppen verwijderen. En zwerfvuil
opruimen in de tuin en er omheen. Het is leuk als mensen een keer willen
helpen, maar ik reken nergens op.’
Als Lisa in de rozentuin werkt, blijven er regelmatig mensen staan om
een praatje te maken. ‘Wat ik van wijkregisseur Jeanette Vonk hoor, is
dat als mensen van andere gemeenten op bezoek komen, mijn rozentuin
altijd wel even wordt bezocht. Vaak gaan ze ook langs de appel- en
perenboomgaard iets verderop. Het wordt gewaardeerd.’

Voor meer informatie, zie:
filmwijkalmere.nl/nieuws-duurzaam-groen/rozen-in-het-judy-garlandhof
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Interview op 13-12-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-16
Cris ontving de speld tegelijk met Mirna Knoop
Genomineerd door Anita van Breemen: ‘Bodhi
Kinderopvang is een nieuw kinderdagverblijf waar
aandacht voor natuur en omgeving centraal staat.’

‘Wij zijn eigenwijze meiden met een eigen visie
op de wereld, op opvoeding én op voeding’
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‘Kinderdagverblijf voor goede hechting
en gezonde voeding’
Cris van Haagen, Bodhi Kinderopvang
Net na de crisistijd in Almere een kleinschalig kinderdagverblijf beginnen
waar kinderen meer in contact komen met de natuur, waar aandacht
is voor een goede hechting, ‘mindful’ opvoeden en gezonde voeding.
Cris van Haagen en Mirna Knoop lieten zich door de sceptici niet
weerhouden. Via crowdfunding binnen hun vrienden- en kennissenkring
financierden zij het verwezenlijken van hun droom.
Tegen de stroom in zochten de twee jonge vrouwen een geschikte
locatie, vonden die in de Waterwijk aan de prachtige Leeghwaterplas
en begonnen in november 2015 met slechts drie kinderen. Cris, trots:
‘Binnen een half jaar zaten we al zo goed als vol, met enkel wat
middagplekjes beschikbaar.’
Hun concept bleek een schot in de roos. ‘We trokken ouders aan
die het onderling deelden. Het ging als een lopend vuurtje. Allemaal
ontzettend leuke mensen, die goed bij elkaar passen en dezelfde visie
hebben. We hoeven niet te verklaren waarom we de kinderen geen
suiker geven, waarom we geen strafplek hebben en waarom we óók
tijdens slecht weer naar buiten gaan. Dit zijn zaken die passen bij die
bewustere doelgroepen.’

Bodhi Kinderopvang
kan per dag tien
tot maximaal twaalf
kinderen een fijne
plek bieden. Cris prijst
zichzelf gelukkig met
de heel betrokken
ouders. ‘We organiseren
trainingen met en voor
de ouders. We wisselen
Mirna Knoop & Cris van Haagen
kennis en kunde met
elkaar uit en proberen met elkaar een inspirerende en niet-bekritiserende
relatie aan te gaan. Iedere ouder doet wat hij of zij belangrijk vindt en zo
kunnen we van elkaar leren.’
Vanaf begin 2017 willen Cris en Mirna kleine Almeerse ondernemers
aantrekken die activiteiten organiseren voor de kinderen, zoals yoga,
muziek, theater en knutselen. Dat draagt allemaal bij aan het plezier van
de kinderen. ‘Wij zijn eigenwijze meiden met een eigen visie op de
wereld, op opvoeding én op voeding.’

Dagelijks verse smoothies
Het kinderdagverblijf doet biologische boodschappen voor de dagelijkse
verse smoothies, maaltijden en tussendoortjes. De wens is om deze
boodschappen steeds meer lokaal te gaan doen. Ook komen er appel- en
perenbomen in de tuin.
Bodhi Kinderopvang zit begin 2017 vol! Cris en Mirna zijn op zoek naar een nieuwe
locatie zodat ze meer ouders en kinderen blij kunnen maken met dit leuke concept.
Zie: bodhi-kinderopvang.nl
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Interview op 06-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 26-09-2015
Genomineerd door Jacqueline de Bruin:
‘Omdat hij evenementen organiseert, zoals de
Streekparade in Almere, waarbij de bezoekers
kennis kunnen maken met allerlei (streek)producten
en groene initiatieven.’

‘In vier jaar tijd steeg het bezoekersaantal
van de Streekparade van 25.000 tot 40.000’
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‘Duurzaamheid vind ik van binnenuit gaaf’
Marco Lipsius, Streekparade
Marco Lipsius viert in 2017 zijn tienjarig jubileum als zelfstandig
gevestigd evenementenorganisator. Hij specialiseerde zich in thema’s rond
innovatie en duurzaamheid. Zo organiseerde hij in 2012 in Almere een
dag over stadslandbouw, dat toen net in opkomst was. Tijdens het door
hem georganiseerde evenement Outdoor Eating op De Kemphaan raakte
hij in gesprek met de directeur van de ondernemersvereniging Almere
Centrum. Deze vroeg aan Marco of hij zoiets ook in het centrum wilde
doen. Dat resulteerde in 2013 in de eerste Streekparade.
‘We startten met 40 kramen en een kooktheater, waarbij bezoekers
kunnen meekoken met TV-chefs. Dat was een groot succes. Vier jaar
later in 2016 hadden we 65 kramen, twee kooktheaters en was het
bezoekersaantal van 25.000 gestegen tot 40.000. Het grappige is dat
we de Streekparade altijd combineerden met de Midland Classic Show.
Een evenement met klassieke auto’s dat eigenlijk niets te maken heeft met
streekproducten en Growing Green Cities. Alle pleinen en winkelstraten in
het centrum zijn dan gevuld met auto’s, presentaties, koken en activiteiten.’
Streekparade en Midland Classic uit elkaar halen
Die onverwachte mix heeft volgens Marco heel goed gewerkt.
‘Gezinnen zijn de doelgroep. Als je in één dag een heel compleet pakket
kunt bieden, dan komen ze ook. Het zal niet in elk gezin zo zijn, maar
papa kan dan bij de klassieke auto’s kijken en mama bij de Streekparade.
In 2017 gaan we de programma’s doorontwikkelen en uit elkaar halen.

Met de Midland
Classic Show willen
we internationaler,
met themapleinen en
producten erom heen.
Met de Streekparade
willen we juist lokaler,
gekoppeld aan een
groot urban gardeningevenement. Zodat het
de komende jaren goed
past bij de Floriade.’
Marco is altijd bezig met de vraag wat opkomende thema’s zijn.
Voor bereik en financiering van een congres of evenement gaat hij
praten met partijen die daar al mee bezig zijn of daar iets mee willen.
Samen met hen maakt hij dan een programma. Soms is zo’n initiatief
eenmalig, vaker wordt het een terugkerende happening. Dit doet hij in
en zeker ook (ver) buiten Almere. ‘Duurzaamheid vind ik van binnenuit
gaaf. En ik vind het super leuk om te zien dat door dit soort evenementen
nieuwe netwerken en samenwerkingen ontstaan.’

Zie voor meer informatie:
streekparade.nl

69

Dubbelinterview op 21-03-2017
Growing Green Spelddragers sinds 15-02-2014
Genomineerd door Ingrid Veerman-Cremer: ‘In de
zorgwereld is het heel lastig om veranderingen
door te voeren, omdat de organisaties zo
in een stramien vastzitten. Durf en lef, dat is
wat De Kiekendief heeft getoond. Ze namen
producten af van een nieuw distributie-initiatief van
Flevolandse boeren. En ze waren bezig met de
realisatie van een kas, met mogelijkheden voor
integratie van studenten en omwonenden.’

‘Bewoners zijn graag in de kas te vinden
en tonen die trots aan hun familie’
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‘Dankzij Hans kwam de kas tot bloei’
Sophia Huijs en Jeanine Lablans, Kas bij De Kiekendief
Een kas in de binnentuin van De Kiekendief als groene en fijne
ontmoetingsplek voor bewoners van dit woonzorgcentrum, bewoners van
Stedenwijk én Almeerse studenten. Dankzij ondersteuning van De Schoor,
financiering vanuit het project Zelf bedacht Zelf gedaan, het Almere Fonds
en het fonds van Rabobank Almere kreeg activiteitenbegeleidster
Jeanine Lablans na twee jaar lobbyen groen licht. Superblij met de kas
bleek in 2014 het maken van een verbinding tussen die verschillende
doelgroepen een grote uitdaging. Voorjaar 2016 kwam de kas tot bloei.
Met de tuin erbij.
Jeanine vroeg en kreeg hulp van allerlei ondernemers en organisaties die
met groen en moestuinieren bezig zijn. Permacultuurdeskundige Eveline
Stilma had de kas van negen bij negen meter uitgezocht, voorzien van
een kraan en verlichting. Ze had een teeltplan gemaakt en begeleidde de
eerste twee vrijwilligers bij het werk in de kas. Jeanine was er ook vaak te
vinden. ‘Op een gegeven moment veranderde mijn functie en had ik geen
ruimte meer om in de kas te werken.’
Kas nieuw leven inblazen
In augustus 2015 verhuisde Jeanine binnen de Zorggroep Almere naar
een andere locatie. Sophia Huijs, die als facilitair manager betrokken
was bij de bouw, zag de kas letterlijk verpieteren. Marian Kuijs, destijds
strategisch adviseur bij de Zorggroep, zag dat ook. Zij riep in het
voorjaar van 2016 haar netwerk bij elkaar. Sophia: ‘Hans ten Oort, een
gepensioneerde Stedenwijker die heel actief is in de buurt, bood tijdens
die bijeenkomst aan om de kas nieuw leven in te blazen. Hij heeft méér
dan woord gehouden.’

Sophia is hem
ontzettend dankbaar.
‘Hans is coördinerend
vrijwilliger, brengt
structuur aan, zorgt voor
aarde, kweekgoed,
bloembollen, regelt
altijd korting. Hij maakte
rijdende tafels waar
bewoners aan kunnen
Sophia Huijs & Jeanine Lablans
werken, binnen én
buiten. Zorgde er voor dat je met een rolstoel gemakkelijk de kas in en uit
kan. Hij begeleidt de vrijwilligers, is gastheer voor de bewoners. Niets is
hem te veel. Hij zette zijn eigen zolder vol met bollen toen het in de kas te
koud was. Hij ontwikkelde een plan voor onze tuin en zorgt dat daar ook
van alles groeit en bloeit.’
Het meest hilarisch vindt Sophia dat Hans via Marktplaats attributen
heeft gekocht die bij de bewoners op leeftijd tot de verbeelding spreken.
‘Een groot wagenwiel, een ouderwetse bolderkar, een levensgrote koe
en twee schapen. We noemen onze tuin nu het Kiekenhof. Bewoners zijn
graag in de kas te vinden en tonen die trots aan hun familie.’

Meer weten over De Kiekendief? Zie:
zorggroep-almere.nl/woonzorgcentrum-de-kiekendief
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Interview op 01-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 20-06-2015
Marcel ontving de speld tegelijk met
John Emmerink (buurtbewoner), Ramona Verbeek
(De Stek), Linda de Vries (De Schoor) en
Monique van Zandwijk (Basisschool Digitalis)
Genomineerd door Sacha de Ruiter:
‘De werkgroep Vrienden van het Koggepark,
bestaande uit bewoners en professionals, hebben
het Koggepark omgetoverd tot een echt buurtpark.
Ze hebben hier jaren voor gestreden.’

‘De gemeente stimuleert bewonersparticipatie,
dan is het fijn dat er geëffende paden zijn’
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‘De geschiedenis bovengronds zichtbaar maken’
Marcel Post, Vrienden van het Koggepark
Met veel ideeën, geduld en doorzettingsvermogen, met ondersteuning
van de gemeente, van Mooi Zo Goed Zo en uit onverwachte hoeken
veranderde de werkgroep Vrienden van het Koggepark ‘een stuk weiland’
in een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor de hele buurt. Marcel Post was
vanaf het begin ‘het uithangbord’ van de bewoners en ‘het doorgeefluik’
naar de gemeente. ‘In 2011 was ik werkloos en zocht ik een invulling.
Ik vind dit heel leuk om te doen en doe hiermee wat terug voor
de gemeenschap.’
Voorafgaand aan de woningbouw in de Kruidenwijk hebben archeologen
hier in de jaren tachtig een scheepswrak opgegraven uit het begin van
de vijftiende eeuw. Dit koggeschip, de ‘Almeerder Kogge’ is het oudste
schip dat in Almere is ontdekt. Het heeft net als diverse andere historische
scheepswrakken uit de voormalige Zuiderzee een plek gekregen op het
scheepswrakkerkhof in Zeewolde. In 2009 organiseerde de gemeentelijke
afdeling Archeologie in Kruidenwijk een archeologische dag over deze
vindplaats. Na een idee van een basisschoolleerling werd dit deel van het
Rie Mastenbroekpark omgedoopt tot ‘Koggepark’.
Ideeën verzamelen
Volgens Marcel kwamen de in dat jaar gelegde lijntjes in 2011 bij
elkaar en was er een soort van netwerk aan het ontstaan. ‘We hebben
ideeën verzameld en al snel was het uitgangspunt om de geschiedenis
van toen op deze vindplaats bovengronds zichtbaar te maken. Vlak voor
de feestelijke opening in juni 2015 is een schelpenpad aangelegd in de
contouren van de oude Zuiderzee, werden de voormalige eilanden Urk
en Schokland opgehoogd en voorzien van schoolmoestuintjes, kwam er
een speelschip, een hondenspeelveld en een insectenherberg.’

Later kwamen er nog 150 fruitbomen, 22 bomen die de plaatsen
vertegenwoordigen die toen om de Zuiderzee lagen, een picknicktafel,
een informatiebord, bankjes en prullenbakken. Op de vraag wie dit
allemaal heeft betaald, antwoordt Marcel: ‘We begonnen met niks, er
was geen budget. We kregen de wind in de rug, want via sponsoring en
fondsenwerving hadden we op een gegeven moment 60.000 euro tot
onze beschikking. Serious Ambtenaar heeft ons een heel boekwerk met
adviezen gegeven, onder andere over de meest geschikte rechtsvorm.
We zijn nu een stichting.’
Cruciale hulp
Cruciaal was de hulp van Sacha de Ruiter van Mooi Zo Goed Zo,
landschapsarchitect Erwin Zwaan en gebiedsmanager Gerard Kok.
‘Via Sacha infiltreer je in netwerken die zij door andere projecten
al had opgebouwd. Erwin deed mee in onze brainstormsessies en
visualiseerde onze ideeën. Nadat we Gerard vonden, hoefden we
binnen de gemeente niet meer de weg te zoeken. De gemeente stimuleert
bewonersparticipatie, dan is het fijn dat er geëffende paden zijn.’
Marcel kijkt vanuit zijn keukenraam uit op het Koggepark. Lachend:
‘Legaal heb ik een heel grote tuinvergroting gedaan, zonder dat het mij
een cent heeft gekost.’

Meer weten over het Koggepark in Kruidenwijk? Zie:
koggepark.wordpress.com
facebook.com/Koggepark
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Interview op 14-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 26-09-2015
Genomineerd door Marjan Heidstra: ‘Joke zet
zich in met vele anderen voor het Service Team
Stedenwijk, waar mensen met een beperking,
goed begeleid en zichtbaar in de wijk, de
leefbaarheid vergroten door groenonderhoud en
het opruimen van zwerfvuil.

‘Als ze weggaan, is de speeltuin weer
om door een ringetje te halen’
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‘Ze horen erbij, zijn op de kaart gezet’
Joke Rebel, Service Team Stedenwijk
Zichtbaarheid, een bijdrage leveren, erbij horen, erkenning en
gezelligheid. Vijf heel belangrijke waarden van Joke Rebel. En die
vijf waarden komen samen in het Service Team Stedenwijk. Onder
begeleiding van stichting Triade Flevoland werkt twee middagen per week
een groepje mannelijke cliënten in de openbare ruimte. Weer of geen
weer. De deelnemers hebben een verstandelijke beperking, moeilijk te
begrijpen gedrag, autisme, schizofrenie en/of een psychische beperking.
Zij ruimen met elkaar het zwerfvuil op, vooral op en rond de grote
speeltuin op het Leeuwardenplein. En ze onderhouden het groen.
Joke doet al heel haar leven vrijwilligerswerk, waarvan zeventien jaar in
Almere en negen jaar in De Wijkhoek in Stedenwijk Noord. De Wijkhoek
is een van de eerste buurthuizen in Almere die door bewoners wordt
gerund. Joke is hiervan de initiatiefnemer en drijvende kracht. Zoals ze
dat ook is van de Weggeefwinkel, die in 2015 overging in de
Kringloopwinkel, een stukje verderop. Dit is de thuisbasis voor het
Service Team Stedenwijk, dat op zaterdag 30 mei 2015 het startschot
kreeg van wethouder Frits Huis.
Superblij met de hulp
Joke is superblij met de hulp. ‘Als ze weggaan, is de speeltuin weer om
door een ringetje te halen. Ze geven ’s zomers de planten in de hanging
baskets water. Ze schoffelen de perken. De plantsoenen vinden ze lastig.

Af en toe halen ze
plantjes eruit in plaats
van het onkruid. Eerst
zag je ze alleen op het
plein. Nu gaan ze steeds
verder de wijk in. In de
Kringloopwinkel staat
hun materiaal en kunnen
ze naar de wc, pauze
houden, koffie, thee en
fris drinken. Ze krijgen
daar af en toe wat lekkers en een aai over hun bol. Mooi om te zien dat
ze groeien. Ze horen erbij, zijn op de kaart gezet.’
De Wijkhoek, de Kringloopwinkel en het Service Team Stedenwijk
stonden de afgelopen jaren behoorlijk in de belangstelling. Burgemeester
Franc Weerwind is diverse keren geweest, net zoals alle wethouders,
lokale en landelijke politici. Zelfs Koning Willem-Alexander kwam langs.
Eind april 2016 kreeg Joke van de burgemeester een lintje. ‘Dat heeft
heel wat emoties gegeven. Hij ging op zijn knieën. Ik moest huilen.
Dat zijn kronen op mijn werk en dat van alle andere vrijwilligers hier.’

Er staat een filmpje op Omroep Flevoland over het Service Team Stedenwijk (22-09-2015):
www.youtube.com/watch?v=1FjP8SDChwU

75

Interview op 27-12-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Hans ontving de speld tegelijk met Anne Kuipers,
Nico Nooij, Paul Südkamp en Corry Wassink
Genomineerd door Joyce Visser: ‘Door de inzet
van ’t Groene Hart kunnen we dit voorjaar
genieten van de prachtige bloemenpracht langs
de Breukelengracht.’

‘Wij hebben een buurtje dat
in beweging komt als er een mooi idee is’
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‘Drijvende kerstbomen en 26.000 bloembollen’
Hans ten Oort, buurtcommissie ’t Groene Hart
Een gracht met aan weerszijden in totaal 46 houten huizen, over het
water verbonden met drie bruggen. Een gracht zonder autoverkeer, waar
mensen wonen die het hier extra gezellig maken. Dat begon met een
buurtbarbecue in 1982, net na de oplevering. Er volgden tig activiteiten,
waaronder ‘canalgames’ met waterfietsen en kano’s, paaspuzzeltochten,
een grachtconcert. Er kwamen jaarlijks drijvende kerstbomen. En in
het voorjaar van 2016 stonden er maar liefst 26.000 bloembollen
in bloei, geplant door zo’n 20 bewoners. Dat is de Breukelengracht in
de Stedenwijk.
Hans ten Oort woont hier vanaf het begin. ‘Het was allemaal jong spul
en we kregen allemaal kinderen. Een tijdje verder waren dat er 64.’ Hij
beschouwt zich als de middenvelder van de zogenoemde buurtcommissie
’t Groene Hart. ‘Ik geef een voorzet en de rest kopt ’m in. Wij hebben
een buurtje dat in beweging komt als er een mooi idee is. De meeste
kinderen die hier geboren zijn, zijn inmiddels het huis uit. Het accent
begint op andere dingen te liggen, op planten en bloemen. Je kunt niet
verwachten dat wij als zestigers nog in kano’s over de grachten gaan.’
Bollen rechtstreeks uit het Westland
Doordat Hans voor zijn werk dagelijks naar de Kruidenwijk fietste, kwam hij
bij het Beatrixpark telkens langs kleurrijke bloembollen. Hij gooide het idee
in de groep om langs hun gracht, tussen de bomen ook bollen te planten.

Leuk, was de reactie,
maar waar halen
we betaalbaar veel
bloembollen vandaan.
Hans wist raad. ‘Bij
de Action hadden ze
relatief goedkope zakjes
met bollen. Ik belde
de leverancier uit het
Westland of we soms
rechtstreeks bij hem een
bulk konden bestellen. Stond hier een tijdje later ineens een vrachtwagen
voor de deur met ontelbaar veel dozen.’
De buurtcommissie kreeg voor de bollenplantactie € 500 uit het
wijkbudget van de gemeente. Het zelfde bedrag werd opgehaald bij alle
bewoners. ‘De een gaf een paar euro, een ander € 50. We maakten van
elektrapijpen tussen twee bomen een grote cirkel en twee kleinere cirkels.
‘Een man of 20 is in totaal twee weekenden bezig geweest om binnen
al die cirkels de 26.000 bestelde bollen te planten. We stonden versteld
hoe mooi het was. Ze bleven twee maanden bloeien en het rook heerlijk.’
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Growing Green City: Almere maakt, eet, is en geeft
Niet elke Growing Green Spelddrager valt te koppelen aan een
stadsdeel. Veel initiatiefnemers werken niet plaatsgebonden en/of zetten
zich in voor een groter gebied of zelfs heel Almere. Daarom zijn de
interviews in het tweede deel van dit boek verdeeld over vier thema’s:
Almere maakt Groen, Almere eet Lokaal, Almere is Gezond en Almere
geeft Energie.

Natuurlijk trekken de Growing Green City-spelddragers zich niets aan van
deze thema-indeling. Zij zetten zich in voor een groene straat, buurt en
stad. Vanwege hun hobby, hun idealen en/of hun beroep. De Floriade
kan ook voor hen als katalysator werken, een versnelling teweegbrengen.
Door de mogelijkheden die ontstaan in de jaren voorafgaande aan dit
grote evenement en de extra aandacht die ernaar uitgaat.

Deze thema’s vinden hun oorsprong in het Almeerse bidbook voor de
Floriade, in 2012. In dit bidbook staan de plannen, de visie en het eerste
ontwerp. Het is speciaal opgesteld voor de Nederlandse Tuinbouwraad,
zodat gekozen kon worden wie de organisatie van de Floriade in 2022
mag doen.

We zien dat veel Almeerders zich inzetten voor extra geluk in de
stad. Ook deel twee van dit boek bevat een keur aan verhalen.
Samen maken we de stad en met elkaar zetten we ons in voor een
groen en gezond Almere.

Vanwege het internationale karakter van het evenement zijn we in
het Engels begonnen: Greening, Feeding, Healthying and Energizing
the City. Op weg naar de Floriade ligt de focus op Feeding. Heel lang
hebben we deze Engelse termen ook in de stad gebruikt. Met het
opzetten van typisch Almeerse programma’s hebben we vervangende
Nederlandse termen gekozen.
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Interview op 23-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 08-11-2014
Genomineerd door Nelleke Goedhart: ‘Omdat
Sacha via Mooi Zo Goed Zo zoveel doet voor
alle mensen die moestuinen aanleggen en zich
inzetten voor het Koggepark in Kruidenwijk.’

‘Dankzij ons grote netwerk kunnen wij
mensen gemakkelijk aan elkaar verbinden’
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‘Trots op wat stadsgenoten
samen kunnen bereiken’
Sacha de Ruiter, Mooi Zo Goed Zo
Sacha de Ruiter stond jarenlang vanuit Mooi Zo Goed Zo bewoners
bij met allerlei soorten bewonersinitiatieven. Plus ondernemers die
maatschappelijk wilden ondernemen. Eind januari 2017 nam ze afscheid
van welzijnsorganisatie De Schoor en de mensen met wie zij heeft
samengewerkt. Ze zocht na zeven jaar een nieuwe uitdaging en vond
die bij Welzijnswerk Lelystad. ‘Ik heb dit werk altijd met heel veel plezier
gedaan. Niks leukers dan mensen op weg te helpen, met elkaar in
contact te brengen en te zorgen voor goed lopende processen.’
Veel mensen mopperen over hun straat of wijk, heeft Sacha in Almere
ervaren. ‘Ze willen iets graag anders en vinden dat de gemeente dat
moet regelen. Ik probeer hen dan in te laten zien dat zij ook heel goed
zelf het heft in handen kunnen nemen en samen met andere bewoners
iets aan dat probleem kunnen doen. Ik wijs hen met een stappenplan
de juiste weg binnen de gemeente om het ook daadwerkelijk voor
elkaar te krijgen. En als het lukt, ben ik trots op wat stadsgenoten
samen kunnen bereiken.‘
Gestart als landelijk concept
Mooi Zo Goed Zo is in 1995 gestart als landelijk concept vanuit het
Juliana Welzijn Fonds, voorloper van het Oranje Fonds. Almere was
een van de 55 steden die hiervoor de eerste drie jaar vanuit dat fonds
subsidie kregen. Anno 2017 bestaat Mooi Zo Goed Zo onder de
oorspronkelijke naam alleen nog in Almere, ’s Hertogenbosch en Tilburg.
Elders is de naam (meermaals) gewijzigd of is het initiatief (uiteindelijk)
opgehouden te bestaan. Sacha: ‘Mooi Zo Goed Zo ondersteunt veel
groenprojecten, maar zeker niet uitsluitend. Het kan echt van alles zijn.’

Het geheime recept?
‘Mooi Zo Goed Zo heeft
een goede naam in
Almere. Als je daar als
bewoner of ondernemer
aanklopt, word je serieus
geholpen. Dankzij ons
grote netwerk kunnen wij
mensen gemakkelijk aan
elkaar verbinden. Als het
gaat om initiatieven in de
openbare ruimte is overleg nodig met de gemeente of met bijvoorbeeld
Staatsbosbeheer. Dan telt dat je onafhankelijk bent en objectief. Je kan
een schakel zijn, een intermediair. Wij willen ook wel eens wrikken bij de
gemeente, zo van: “Dit moeten we toch mogelijk kunnen helpen maken.”
We kwamen er samen altijd wel uit.’
Sacha heeft sinds 2014 in totaal 18 initiatieven voorgedragen voor
een Growing Green Speld. Daarmee is zij recordhoudster. ‘Ik vind het
bewonderenswaardig hoeveel vrije tijd mensen in groen en duurzaamheid
stoppen. Zij doen het werk en verdienen een dikke pluim. Ik sta niet in
al die moesttuintjes en hofjes te scheppen.’

Voor meer informatie, zie:
mooizogoedzo.nl
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Interview op 19-09-2016
Growing Green Spelddrager sinds 25-03-2017
Genomineerd door Carla Vriend: ‘In de laatste
week vóór zijn pensioen vertelde Evert Banga
mij over de 34 jaar dat hij verantwoordelijk was
voor het beheer en (planmatig) onderhoud van
de bossen, parken en bermen van Almere.
Bijna 3,5 decennium inzet voor de groene longen
van de stad. Dat verdient een speld.’

‘Als je hier gaat fietsen, kom je altijd
in een natuur- of bosgebied terecht’
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‘Almere is met het vele versnipperde groen
een unieke stad’
Evert Banga, tot zijn pensioen als ambtenaar actief in het groen
De vader van Evert Banga heeft zich begin jaren zeventig in opdracht
van OL ZIJP – Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders –
beziggehouden met de aanleg van Almere Hout. ‘Maagdelijke
poldergrond waar hij met grote machines bos aanplantte, heel boeiend.
In 1982 ging ik aan de slag voor ZIJP en heb in het Beginbos nog een
half jaar met hem samengewerkt. Ik was voorman in de bosbouw, mijn
vader opzichter. Moest ik ineens weer naar hem luisteren.’
Evert begon in het buitengebied, alles wat niet stedelijk was: zo’n
480 hectare bos. ‘Ik moest wat met dat gebied doen. Het woongebied
en de uitbreiding van de stad hadden prioriteit. Dat zag je ook terug
in de financiën. We zaten gelijk al met het beheer van het gras.
Gelukkig hebben we heel veel kunnen regelen met de boeren, die wilden
het gras wel maaien en meenemen voor hun koeien. Het was zoeken
naar creatieve mogelijkheden om met weinig budget het beheer goed
geregeld te krijgen. Bosrandbeheer Beatrixpark en de wilgenknotten
langs het Starleypad, waren toen al bewonersinitiatieven.’
Buitengebieden geïntegreerd
Naarmate Almere groeide, veranderde het buitengebied van functie.
‘In het begin waren de bossen heel jong. De Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders had het over “casco-bossen”. Bos is langetermijnwerk.
Op een gegeven moment kwam het bosonderhoud en nam de
recreatiedruk toe. In een bos staan heel veel bomen. Een park is
ruimer, daar zie je paden, heb je banken en speelplekken. Het Bos der
Onverzettelijken is echt opgezet als bos. In 2008 zijn we begonnen met
omvorming, het bos krijgt geleidelijk een meer open karakter.’

De term buitengebied
klopt niet meer, zegt
Evert. ‘Het groen en
rood zijn in Almere
geïntegreerd geraakt.
Eerst had het groen
geen relatie met de
woongebieden. Daarna
zijn er huizen omheen
en doorheen gebouwd.
We hebben nu iets van
1.300 tot 1.400 hectare bossen en parken en 600 kilometer bermen.
In Almere is het vele groen erg versnipperd en dat maakt de stad tot een
unieke plek, met een heel grote biodiversiteit. Als je hier gaat fietsen, kom
je altijd in een natuur- of bosgebied terecht. Dat heb je nergens.’
Een geschenk
Evert heeft zich al die jaren voornamelijk beziggehouden met het beheer.
Daarbij had hij regelmatig contact met bewoners. ‘In de pioniersperiode
konden we zaken snel oplossen. Nu werkt gemeente Almere meer in
subafdelingen en zijn verantwoordelijkheden verspreid. Dat maakt het
ingewikkelder om daadkrachtig op te treden. Als bewoners zich in willen
zetten voor het groen, zie ik dat als een geschenk. Wel moet je met elkaar
goede afspraken maken en helder communiceren.’
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Interview op 20-12-16
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-16
Genomineerd door Carin van Hout: ‘Ik sta zeer
kritisch tegenover bomenkap, maar als er dan
toch gekapt moet worden… Boomkunstenaar
Hubert Peters van Boogaart Almere geeft bomen
een tweede leven. Met schitterend resultaat.
Dit moeten we veel vaker laten doen!’

‘Voor het maken van boomfiguren
gebruik ik altijd een motorkettingzaag’
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‘Een boom een tweede leven geven’
Hubert Peters, boomkunstenaar Boogaart Almere
Hubert Peters werkt inmiddels ruim tien jaar als boomverzorger bij
Boogaart Almere. Een piepklein deel van zijn tijd laat hij zijn creativiteit
los op een overgebleven boomstam. Toen hij nog op school zat en stage
liep bij Staatsbosbeheer, was er een boswachter die af en toe uit een
boomstam een vogelvoederhuisje zaagde. Anderen zaagden wel eens
een uiltje. ‘Ik ben klein begonnen, met een kleine boomstam. Daarna
ging ik steeds grotere beelden verzinnen uit grotere stammen.’
Als boomverzorger begeleidt hij de levensloop van bomen. ‘In het bos
heb je natuurlijke selectie, omdat bepaalde bomen andere verdringen.
In de stedelijke omgeving moet je zo nu en dan van de ooit gedane
aanplant een deel weer laten gaan. Ik denk dat ik door de jaren heen
evenveel bomen heb geplant als omgezaagd. Na de aanplant van
bomen lever je nazorg, begeleid je met snoeien de groei van een
boom. Op den duur haal je sommige bomen ook weer weg. Het is
een natuurlijke cyclus, die altijd doorgaat.’

Soms moet hij de boom
zelf vellen, soms komt
hij er pas bij als het
kunstwerk gemaakt
wordt. ‘Elk soort hout
heeft z’n voors en tegens.
Als de boom zachter is,
werkt het makkelijker.
Maar door de vezelige
structuur, kun je het
minder afwerken. Met
een hardere boom ben je langer bezig, maar die kun je weer meer details
geven.’ In de Sesamstraat staan twee houten beelden van hem. Op de
Kemphaan kom je ze tegen. Het meest trots is hij op zijn Paaseilandkoppen in Almere Haven. ‘In Almere heb ik minstens 20 bomen bewerkt.
In heel Nederland staan er zeker 100.’

Iets moois achterlaten
Hij vindt het prachtig als hem wordt gevraagd om iets moois achter te
laten. ‘Dan geef je die boom een tweede leven. Vaak kom ik uit op
dierenfiguren, maar ik heb ook wel eens twee in elkaar geslagen handen
gezaagd, een liggende zeemeermin, Bert en Ernie boven elkaar, een
bankje of een stoel. En ja, groot of klein, ik gebruik hiervoor altijd een
motorkettingzaag. Grote kettingzagen voor het grove werk en kleinere
voor het fijnere werk. Een klein beeld kan in een kwartiertje. Met een
groot beeld ben je zomaar een dag bezig.’

Meer weten over de boomverzorging van Boogaart Almere?
boogaartalmere.nl/diensten/36-dienst-boomverzorging.html
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Interview op 06-06-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-03-2017
Genomineerd door Reinier Nijland: ‘Zit in tal van
commissies en verenigingen die allemaal Flevoland
of Almere en groen met elkaar gemeen hebben.
Een zeer gedreven en authentieke Almeerder.’

‘We vergeten dat de boom meer is dan
een stapel toekomstige planken’
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‘We mogen best wat trotser zijn op Almere’
Bert Gijsberts, Programmamanager Floriade Business Club
‘De Floriade is heel bijzonder.’ En als iemand in Almere dat kan weten,
is het Bert Gijsberts. Hij was al betrokken bij drie vorige edities en maakt
zich als onder andere programmamanager van de Floriade Business Club
nu op voor nummer vier. En dat terwijl de Floriade maar eens in de tien
jaar plaatsvindt. ‘Het geeft een enorme dimensie aan de groene sector
in Almere en in Nederland. En tegelijkertijd is het straks ook gewoon een
leuk dagje uit. Het kan Almere veel opleveren, onder meer omdat het
economisch in de wereld de goede kant opgaat.’
In al die decennia dat Bert betrokken is bij de Floriade, is er een
hoop veranderd. ‘De wereld verandert en dit evenement dus ook. Het
draait deze keer vooral om het wonen en leven in steden. Er is steeds
meer aandacht voor gezonde voeding, duurzaamheid en energie- en
afvalneutraal leven. Dat is nodig, want wat gechargeerd: het verhaal van
de boom blijft te onbekend. We vergeten dat de boom meer is dan een
stapel toekomstige planken. Het is een enorme producent van zuurstof,
neemt CO2 op en filtert fijnstof. Groen maakt gezond.’

Het met elkaar werken aan een mooie
stad en een mooie Floriade is cruciaal
volgens Bert: ‘Het evenement is een
sleutel naar extra bedrijvigheid in onze
regio in de toekomst. Maar dan moet je
wel de sleutel omdraaien. Bijvoorbeeld
met de bouw van extra hotels, zodat
mensen Almere niet alleen kennen van
de A6 maar ook van wat we te bieden
hebben. We mogen best wat trotser zijn
op Almere en wat we willen bereiken.
Niet alleen als het gaat om de Floriade, maar in het algemeen. Deze stad
mag er zijn. We zetten hier al jaren wat unieks neer, op de voormalige
bodem van de zee.’

Eerste stappen gezet
Mensen en vooral het bedrijfsleven enthousiast maken voor de Floriade
in Almere is een belangrijke taak voor Bert. Hij merkt dat het steeds meer
gaat leven. ‘Maar we zijn er nog niet. Uur U heeft geslagen en de eerste
stappen zijn gezet. Nu moet het tastbaarder worden. Dat kan op diverse
manieren. Mijn droom is dat je vanaf het station tot en met het Floriadeterrein merkt dat je in de groenste stad van Nederland bent. Winkels met
groene, verticale wanden: dat zou toch prachtig zijn.’

Meer info:
floriadebusinessclub.nl
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Interview op 14-12-16
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-16
Genomineerd door Wim Trieller: ‘Vol trots, met
veel enthousiasme en heel gedegen praat hij in
radio-uitzendingen (Radio Ipiales) over Almere,
de ruime en groene opzet en de kansen die deze
kwaliteiten voor de toekomst bieden.’

‘De stad Almere groeit ook hard
en het groen groeit mee’
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‘De stad Almere zie ik als ideaal’
Luis Fidel Cabrera, journalist voor Radio Ipiales in Colombia en milieuactivist
Van een ‘natuurvretende’ stad naar een stad waar het groen net zo
hard groeit als het aantal woningen. Het was nogal een verhuizing voor
Luis Fidel Cabrera. Hij is geboren hoog in het Andesgebergte. In Ipiales
om precies te zijn, toen nog een klein dorp in Colombia, Zuid-Amerika.
Tijdens zijn studie kwam hij via een uitwisselingsprogramma in Nederland
terecht, werd verliefd op een Nederlandse en vestigde zich uiteindelijk in
Almere. Vanuit hier verzorgt hij in het Spaans elke zaterdag tien minuten
zendtijd op Radio Ipiales over Almere als de ‘groene stad’.
‘Mijn dorp Ipiales is een stad geworden. Of een heel groot dorp’, vertelt
Luis Fidel. ‘Er wonen inmiddels meer dan 120.000 mensen. Colombia
heeft een heel rijke biodiversiteit. Helaas zijn de steden in ons land
parasiet van de natuur. De groene randen worden steeds meer opgegeten
door de stad. Al het groen wordt cement. Een enorm verschil met Almere,
waar je een combinatie ziet van wonen en groen. Deze stad groeit ook
hard en het groen groeit mee. Dat zie ik als ideaal, want groen betekent
biodiversiteit en levenskwaliteit.’
Uitdragen dat het ook anders kan
Volgens Luis Fidel zijn burgemeesters, politici en ambtenaren in Colombia
het belang van het groen uit het oog verloren. ‘Met mijn bijdragen aan
Radio Ipiales draag ik uit dat het ook anders kan. Dat je het groen in de
stad kunt combineren. De ene keer maak ik van tevoren een reportage,
de andere keer kom ik via de telefoon live in de uitzending. Het model
dat Almere heeft gekozen om een groene stad te maken, kan over de hele
wereld uitgevoerd worden. Uiteraard aangepast aan de eigen waarden
in elk land, de vegetatie et cetera.’

van groenprojecten in
zijn moederland. ‘Ik
ben overtuigd van het
belang van het milieu.
We leven zuinig en
milieuvriendelijk. Door
omstandigheden hebben
we pas dit jaar voor het
eerst een auto.’
Na afronding van de
studies milieukunde en biologie is Luis Fidel ook opgeleid tot docent
Spaans. Na jaren lesgeven bij de Volksuniversiteit geeft hij nu privé- en
groepslessen Spaans. ‘Tussendoor verzorg ik rondleidingen in Almere aan
Colombianen die voor studie en promotie naar Nederland zijn gekomen.
Ik laat hen zien hoe wij het hier doen.’
nieuwjaarsSpeech
In zijn nieuwjaarsspeech 2017 noemde burgemeester Franc Weerwind
de Colombiaanse milieubioloog als een voorbeeld. Cabrera brengt
Almere internationaal positief onder de aandacht. De Colombiaan vindt
het bijzonder dat hij zo genoemd wordt door de burgemeester. ‘Dat is
heel mooi, ik was er wel door verrast dat hij dit over mij zei.’

Meer info:
De site van Radio Ipiales:
radioipiales.co

In Ipiales was hij de eerste milieuactivist en is dat zijn verdere leven
gebleven. Dat blijkt onder meer uit het financieel en moreel ondersteunen

De website van de Spaanse school Sí Señor van Luis Fidel:
spaansinalmere.com

91

Interview op 06-06-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-03-2017
Genomineerd door Sabeth Sandmann:
‘De vrijwilligers van de werkgroep zijn in de zomer
vele uren belangeloos aan het werk om de kerkuil
te beschermen. Ze rijden vele kilometers door
zuidelijk Flevoland om de nestkasten te controleren
en nauwkeurig te documenteren hoeveel
broedende kerkuilen elk jaar ervoor zorgen dat
Flevoland niet onder een enorme muizenplaag
hoeft te bezwijken.’

‘Wij plaatsen nestkasten in heel de regio
waar de uilen veilig kunnen slapen’
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‘Je komt in de nestkasten soms
de meest rare dingen tegen’
Peter de Weijer, Kerkuilenwerkgroep Flevoland
Eigenlijk is Flevoland te saai voor de kerkuil. Voor de uil die in Nederland
extra aandacht krijgt om uitsterven te voorkomen, is onze polder te
eenzijdig. Er loopt hier minder voedsel rond en er zijn minder plekken om
te schuilen. Toch is het aantal kerkuilen in deze provincie licht stijgende.
Dat merken de leden van Kerkuilenwerkgroep Flevoland.
Peter de Weijer is een van de vrijwilligers van deze werkgroep, die zich
inzet voor de kerkuil in het gebied onder de lijn Lelystad-Zeewolde. ‘Wij
plaatsen nestkasten in heel de regio waar de uilen veilig kunnen slapen. In
de maanden juni tot en met oktober controleren we deze kasten en ringen
we de pasgeboren of nog niet geringde kerkuilen. Zo houden we een
goed oog op de populatie van deze diersoort in onze regio.’
Bijna verdwenen
Dat is nodig, want nog niet zo lang geleden was de kerkuil in Nederland
bijna verdwenen. Eind jaren zeventig waren er in heel Nederland naar
schatting slechts 100 broedparen. Dankzij extra aandacht van onder meer
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is dat aantal nog
steeds stijgende. Ook in Flevoland.
Peter: ‘We hebben 300 nestkasten met in totaal zo’n 68 broedparen.
Veel nestkasten worden ook gebruikt door torenvalken, holenduiven
en kauwen, ook die ringen we. We hebben een niet al te zware
winter gehad, dus we verwachten dit jaar geen grote terugloop.
Extra bescherming is daar een oorzaak van. Plus het feit dat er direct
naast akkerbouw meer ruimte is voor geplante kruidenmengsels waar
muisjes in rondlopen. Daar houden uilen van.’

De werkgroep in
Flevoland bestaat al 28
jaar en is geïnitieerd
door de nog steeds
zeer actieve Allan Liosi.
Hij is de enige in de
werkgroep met een
ringvergunning. Hij moet
dus altijd aanwezig
zijn als een uil geringd
wordt. Peter is nu vijf jaar
vrijwilliger: ‘Ik ben graag bezig in de natuur en dit kwam op mijn pad.
Het is heel bijzonder en mooi om te doen. Je komt in de nestkasten soms
de meest rare dingen tegen. Nesten van bijen, maar ook eieren van
nijlganzen.’
Nachtdieren
De kans dat je zelf ooit een kerkuil in het wild ziet, is erg klein. Peter heeft
er nog nooit één ‘toevallig’ gezien. ‘Het zijn echte nachtdieren. Ze zitten
bijvoorbeeld in holtes van boerenerven of in onze kasten en komen daar
alleen uit als het compleet donker is. Daarom kunnen wij overdag goed
de kasten controleren. De uilen slapen dan, zodat we ze heel voorzichtig
kunnen benaderen. Zo gaan we door tot in oktober, als alle jonge uilen
het nest hebben verlaten en alles is uitgevlogen.’

Meer informatie op kerkuilenwerkgroep-flevoland.nl
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Interview op 22-12-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Ton ontving de speld tegelijk met
Victor Eggenhuizen en André van den Berg.
Genomineerd door Rebecca Schwartz:
‘Het trio heeft zich in 2015 het vuur uit de sloffen
gelopen om de rijke biodiversiteit van Almere in
kaart te brengen.’

‘Hoe meer mensen investeren in een rijke tuin,
hoe meer soorten we hier krijgen’
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‘Ieder vrij moment waren we aan het struinen’
Ton Eggenhuizen, Bio Trio
Tijdens de middelbare school raakte Ton Eggenhuizen verslingerd aan
het vogelkijken. Toen hij eind 2014 hoorde dat Almere vergeleken
met andere Nederlandse gemeenten qua biodiversiteit op de website
waarneming.nl op een ‘armzalige 104e plek’ stond, besloot hij daar wat
aan te doen. Met zijn zoon en een goede vriend gingen ze in de stad
actief op zoek naar dieren en planten die nog niet in de telling waren
opgenomen. ‘We wilden binnen één jaar een top 25-plek halen.’ Dat is
hen ruimschoots gelukt. ‘Almere is echt een heel groene gemeente.’
Ze gingen in de regel met z’n drieën op excursie en hebben van scratch
af aan van alles ingevoerd. ‘Het was een fantastisch jaar. Ik woon sinds
1989 in Almere en werk bij de gemeente als senior adviseur ecologie.
Dit is mijn hobby en mijn werk is mijn hobby. Het werd een obsessie,
ik was er 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee bezig. Ieder vrij
moment waren we aan het struinen. Ging ik in de pauze foto’s maken,
blaadjes verzamelen en zocht ik thuis na welke dat waren.’

Eind 2014 stonden
er in Almere 2.321
soorten op de teller. Een
jaar later had Ton met
‘Bio Trio’ en af en toe
wat hulp van anderen
1.798 nieuwe soorten
vastgesteld. In 2016
kwamen daar nog eens
551 soorten bij en stond
Almere ineens op de
14e plek. ‘We hebben even op 13 gestaan maar werden toen door de
gemeente Bloemendaal van die plek gestoten. Onze ambitie is om stevig
in de top 10 te staan. De eerste plek zullen we nooit halen. Die is al jaren
voor Wageningen, met ruim 7.000 soorten en vooral tig biologen én
studenten die fanatiek aan het tellen zijn.’

Biodiversiteit kost geen geld
Hoe komt Almere aan zo’n grote variëteit? ‘Dat komt door de goede
verwevenheid van het rode en het groene in onze stad. Een egel kan
zo van mijn tuin, via het straatgroen, wijkgroen en parken tot in de
Oostvaardersplassen komen en weer terug. Hoe meer mensen investeren
in een rijke tuin, hoe meer soorten we hier krijgen en hoe minder plagen
er voorkomen. Biodiversiteit kost geen geld. Als je het goed doet, zijn de
baten van de natuur voor de stad anderhalf maal zoveel dan de kosten.’

Blogs van en meer informatie over Ton Eggenhuizen:
almerenatuur.wordpress.com
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Interview op 07-11-2016
Growing Green Spelddrager sinds 25-09-2016
Genomineerd door Jelle Hovinga: ‘Zij zetten zich
in voor een duurzaam en ecologisch groenbeheer
door het inzetten van vee.’

‘Het is hun eten, mijn boterham en het moet
voor de opdrachtgever interessant zijn’

96

‘Ecologisch natuurbeheer zorgt
voor een grotere biodiversiteit’
Jasper Poot, Gradiënt Natuurbeheer
Met een veestapel van ongeveer 750 grazers onderhoudt Jasper Poot
vanuit een klein plaatsje in een uithoek van Groningen in Noord- en
Midden-Nederland allerlei soorten groengebieden. Van kleine weilanden,
bermenstroken en parken tot grote bossen. Ook kun je een beroep doen
op Gradiënt Natuurbeheer voor ecologisch maaien, natuurtechnisch
bosbeheer, beheer van een hertenpark, het verzorgen van hekwerk en
het leveren van vleespakketten.
Jasper Poot heeft een eigen slagersbedrijf gehad. Voor in de winkel kocht
hij graag Schotse hooglanders, omdat deze runderen het hele jaar door
buiten grazen en medicijnloos groot worden. Toen iemand in 2011 zijn
zaak over wilde nemen, gooide hij het roer rigoureus om en stapte over
op ecologisch natuurbeheer.
Schotse hooglanders zijn bij hem favoriet. Ze vormen ongeveer de
helft deel van zijn “personeel”. ‘De runderen mogen lekker rund zijn.
Kalfjes lopen acht à negen maanden bij de moeder.’ Verder heeft hij
onder meer exmoorpony’s, dexterrunderen, landgeiten, dwerggeiten,
soayschapen, rakka’s, moeflons, alpaca’s, damherten, shetlandpony’s
en hangbuikzwijnen.
Elke dier heeft zijn eigen begrazingspatroon
In 2012 is het voor hem in Almere begonnen met een pilot op Isla Bonita.
Jasper: ‘Dat terrein van bijna 21 hectare groot was eigenlijk bedoeld voor
woningbouw en lag al een aantal jaren braak. Wij hebben runderen die

minimaal onderhoud
nodig hebben. Ze
hoeven niet geknipt of
geschoren, ze kalveren
zelf af. Op alle terreinen
zorgen we voor een
contactpersoon die een
oogje in het zeil houdt.
Dat scheelt een hoop
gereis. Alleen als er
calamiteiten zijn, moet je
er bovenop zitten.’
Elke dier heeft zijn eigen begrazingspatroon, weet Jasper. ‘Een rund is
goed voor het wegeten van bulkmassa aan gras. Een geit is van een
nibbeltje hier, een nibbeltje daar en af en toe een hapje schil van een
boom. Het is hun eten, mijn boterham en het moet voor de opdrachtgever
interessant zijn.’
Ecologisch natuurbeheer kost minder geld dan regulier beheer én
spaart dierenlevens. ‘Je wilt niet weten hoeveel egels per jaar door
maaimachines kapotgereden worden. Plus reekalven, noem maar
op. Begrazen duurt langer dan maaien, maar je behoudt een
grotere biodiversiteit. En het heeft een meerwaarde voor recreatie.
Je brengt mensen in contact met dieren.’

Zie voor meer informatie: gradientnatuurbeheer.nl

97

almere
EET
LOKAAL
99

Interview op 27-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 15-02-2014
Genomineerd door Gerda Lenselink, Vereniging
Buitenstad: ‘Arjan en ik hebben samen Kenniskring
Buurtmoestuinen Almere opgericht, vanuit de
vraag wat nodig is. Arjan is hier altijd mee bezig
geweest, zowel vrijwillig als professioneel. Hij is
de spin in het Growing Green-web.’

‘Vrijwel alle deelnemers van deze kenniskring
hebben een Growing Green Speld’

100

‘Tijdens de bijeenkomsten
ontstaan de mooiste ideeën’
Arjan Dekking, Kenniskring Buurtmoestuinen Almere
Op steeds meer plekken in Almere vind je stadslandbouw, van kleine en
grote commerciële bedrijven én van bewoners en/of maatschappelijke
organisaties. Achter elk initiatief, hoe klein of groot ook, schuilt een uniek
verhaal. Over het ontstaan, over samenwerking, over het telen en oogsten.
Arjan Dekking weet daar alles van. Vanuit zijn baan bij de Wageningen
UR (University & Research) als onderzoeker platteland-innovatie. Vanuit
zijn aanjaagfunctie bij OSA, het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw
Almere. En ook vanuit zijn functie als facilitator van de Kenniskring
Buurtmoestuinen Almere.
Arjan woont 20 jaar in Almere. ‘De stad heeft de ambitie om
groener, gezonder, duurzamer te worden. Ik kwam hier in privétijd
en in professionele tijd allerlei mensen tegen die bezig waren met
buurtmoestuinen en schooltuinen. En mensen die vanuit een hobby de
ambitie ontwikkelden om van hun lokale voedselactiviteit een kleinschalige
voedselonderneming te maken. In plaats van dat iedereen het wiel voor
zichzelf uit moest vinden, richtte ik in 2013 samen met Gerda Lenselink
van Vereniging Buitenstad de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere op.’
Kennis en ervaring uitwisselen
Het is Arjans ervaring dat iedereen hartstikke druk is met het eigen
initiatief. En dat veel Almeerders tegen dezelfde uitdagingen aanlopen bij
hun plannen voor een moestuin en/of een schooltuin. Hoe bereik je de
gemeente? Hoe krijg je je plan gerealiseerd? Waar moet je op letten?
‘Er is te weinig tijd om elkaar op te zoeken. Als er voor hen een overleg
wordt georganiseerd om kennis en ervaring uit te wisselen, dan komen
mensen met veel plezier.’

Iedereen met een lokaal
voedselplan, nog in de
idee-fase of al een eind
op streek, is welkom
bij de Kenniskring
Buurtmoestuinen
Almere. Deelname is
gratis. Het gaat om
zo’n vijf bijeenkomsten
per jaar, waarvan
twee keer op locatie:
één keer in Almere en één keer daarbuiten. Deelnemende initiatieven
die volgens Arjan absoluut profijt hadden, zijn onder meer VINDplaats
Zenit, Regelrechtvandeboer, Voedselbos Sieradenbuurt, Cupidohof,
Groentje Cider en Puur van Jan.
Growing Green Spelddragers
‘Tijdens de bijeenkomsten ontstaan de mooiste ideeën, VINDplaats Zenit
bijvoorbeeld. We hadden de stadsarcheoloog uitgenodigd. Hij vertelde
dat op archeologische vindplaatsen niet mag worden gebouwd. Op de
vraag of er wel VERbouwd mocht worden, antwoordde hij “ja”. Twee
dagen later zaten we met de gemeente om tafel.’ Arjan besluit met een
vrolijke conclusie: ‘Vrijwel alle deelnemers van deze kenniskring hebben
inmiddels een Growing Green Speld.’

Meer info op
buitenstad.nl/de-projecten/kenniskring-buurtmoestuinen
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Interview op 17-11-2016, update 06-04-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-09-2016
Genomineerd door Marco Lipsius: ‘Voorkomen van
verspilling, uitsluitend elektrisch vervoer, afzetmarkt
voor Almeerse voedselproducerende bedrijven.’

‘Picnic is een bestelketen en
voorkomt daarmee voedselverspilling’
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‘Binnen de steden bezorgen we
met elektrische auto’s’
Marjolein van den Blink, Picnic
Een Nederlandse supermarkt zonder supermarktgebouwen, dat binnen
anderhalf jaar vanuit twee distributiecentra inmiddels zo’n 30.000
klanten zes dagen per week bedient in elf plaatsen: Amersfoort, Delft,
Ede, Leusden, Leidschendam, Maarssen, Soest, Utrecht, Veenendaal,
Voorburg én Almere. Na een kapitaalinjectie eind maart 2017 van vier
investeerders ter waarde van 100 miljoen euro kan het bedrijf landelijk
verder uitbreiden. De prijzen zijn lager dan in de supermarkt, bezorgen is
gratis en er komen elke maand steden bij. Rara hoe kan dat?
Marjolein van den Blink, verantwoordelijk voor de business development
bij Picnic, is razend enthousiast over het concept. ‘Als om 22.00 uur de
laatste klanten in de app hun bestelling afmaken, weten wij precies wat
we de volgende dag nodig hebben en plaatsen dan pas de bestelling bij
de leveranciers. Alles is super vers. We zijn een bestelketen en voorkomen
daarmee voedselverspilling.’
Hubs, runners en een winkelapp
In de steden heeft Picnic kleine hubs, plekken waar de boodschappen
worden gebracht en de runners zich verzamelen. De runners, vooral
studenten met een rijbewijs, laden de mandjes over in kleine elektrische
auto’s en bezorgen de boodschappen aan huis. Klanten kunnen in de app
op de minuut precies zien hoe laat er wordt bezorgd.

Picnic bezorgt met zelfontwikkelde, wendbare elektrische autootjes,
bestuurd door zorgvuldig geselecteerde en zelf opgeleide runners.
Marjolein: ‘Zij zijn het gezicht naar onze klanten toe, zij brengen onze
klantvriendelijkheid over en zijn een belangrijke factor voor ons succes.
Wij rijden niet kriskras door de stad, maar rijden korte melkboerrondjes en
zijn op die manier groen en duurzaam. Daarbij stoten we geen fijnstof uit
en besparen we veel vervoersbewegingen.’
De groei van Picnic is veel harder gegaan dan gehoopt. ‘We zijn in
Amersfoort begonnen. Daar werken nu zo’n 100 runners. Door de
recente kapitaalinjectie kunnen we in nog meer regio’s klanten bedienen
met ons groene supermarktconcept. Selectie van de producten gaat in
samenspraak met de klant. We streven naar een toename van lokale
producten. Er zit een knop op de app waarmee je kunt aangeven wat
je graag in ons assortiment ziet. In Almere werden we heel enthousiast
ontvangen, ze zijn hier heel vooruitstrevend. We worden zo groot als we
zelf kunnen dromen. Zolang we enthousiaste reacties krijgen zoals nu,
blijven we met liefde doorgroeien.’

Zie voor meer informatie de Picnic-app plus:
picnic.nl
facebook.com/picnicsupermarkt
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Interview op 10-11-2016
Growing Green Spelddrager sinds 25-09-2016
Genomineerd door Reinier Nijland: ‘Een van
de stadsboeren van Almere. Een gedreven en
authentieke Almeerder.’

‘Als je gelukkig wilt worden,
moet je in de landbouw gaan’
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‘Landbouw moet onderdeel zijn van de stad’
Herman Navis, stadsboer
Herman Navis is een boerenzoon. Hij wilde altijd graag boer worden,
maar het ouderlijk bedrijf was te klein om het rendabel te exploiteren.
Op 1 april 1977 begon hij in Almere als ambtenaar bij de Rijksdienst,
verhuisde naar deze stad, werkte een paar jaar bij een andere gemeente
en zag grote lappen grond in Almere waar niets mee gebeurde.
Een toenmalig wethouder vroeg hem hier een business case van te maken.
En zo kwam het dat Hermans droom alsnog werkelijkheid werd.
‘Ik begon met ongeveer 120 hectare. De oppervlakte was groot, de
grond van slechte kwaliteit. Veel zand, veel riet. Ik moest sloten graven,
drainage aanleggen. Het heeft heel veel energie gekost om het op orde te
krijgen. Helemaal nieuw beginnen in de jungle. Echt pionieren. Met vallen
en opstaan, misoogsten, alles. We hebben enorme oppervlakten gehad
van honderden hectare. Dat is nu weer minder. Je bent altijd ondergeschikt
aan de stadsuitbreiding, die met golven komt. Vroeger was ik de enige
stadsboer. Nu zijn dat er veel meer, heb je concurrentie van andere
akkerbouwers, van veetelers én van tuinders.’

Door de jaren heeft hij
ervaren dat de kwaliteit
van de grond en de
periode dat die voor
hem beschikbaar is,
zwaarder wegen dan
de totale oppervlakte.
‘Ik betaal pacht aan
de gemeente en de
gemeente heeft een
verzorgde omgeving. Je
kunt voor de massa telen, maar je kunt ook proberen om voedsel te telen
in, rondom én voor de stad. Ik houd niet van landbouw met een groot hek
eromheen. Landbouw moet onderdeel zijn van de stad.’
Je wordt niet rijk in de landbouw, weet hij. ‘In mijn geval kun je wel
zeggen: als je gelukkig wilt worden, moet je in de landbouw gaan. Ik ben
heel blij dat me dit gegund is, ik doe het met heel veel plezier.’

Een verzorgde omgeving
Herman is begonnen met mais en waspeen. Varieerde met boontjes,
gerst, tarwe, aardappelen, uien, spruiten, suikerbieten. ‘Zeg maar de
traditionele akkerbouwgewassen en de groenten die daarbij horen.
We hebben ons steeds aangepast aan de omstandigheden en proberen
elke keer wat nieuws.’

Nog een artikel lezen over Herman Navis?
nobelsleven.nl/2016/verhaal-eerste-stadsboer-almere
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Interview op 29-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 08-11-2014
Genomineerd door: Mathijs Barendregt:
‘Klaas is de drijvende kracht achter de eerste
mountainbikeroutes in Almere. De ambitie is
een route van in totaal 50 kilometer, gerealiseerd
en onderhouden door vrijwilligers van de
FRTC Almere.’

‘Op ons mountainbike-skillspark kun je
kennismaken met mountainbiken’
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‘Op onze MTB-routes moet je
voortdurend kijken en sturen’
Klaas Huttenga, Fiets Race en Toerclub Almere
Mountainbiken door het groen in Almere, voor jong en oud over
uitdagende MTB-routes. Hoe doe je dat op een overwegend platte
polder, waar de kleigrond bij aanhoudende regen verandert in een
blubberboel en prikplanten als brandnetel en berenklauw welig tieren?
De 73-jarige Klaas Huttenga, al jaren actief bij de Fiets Race en Toerclub
Almere (FRTC Almere), zette daar met heel veel vrijwilligers zijn schouders
onder. En nog steeds, want het wordt volgens hem steeds leuker.
In 2011 diende FRTC Almere bij gemeente en Staatsbosbeheer voor
het eerst voorstellen en plannen in voor mountainbikeroutes door Almere.
Liefst een aaneengesloten groen parcours van zo’n 50 kilometer. Nou,
dat bleek nog wel een dingetje, want de flora en fauna moesten daar
zo min mogelijk last van hebben. Na de nodige gesprekken, kwamen
er verkenningstochten met de stadsecoloog, medewerkers van het
gemeentelijk ingenieursbureau, de boswachter en enkele mountainbikers.
De eerste uitgezette mountainbikeroute in het Kromslootpark ging in het
najaar van 2013 open. De tweede in het Kotterbos met Vaartplasbos en
de derde in het voorjaar van 2014 in het Beginbos. Samen een kleine
30 kilometer. ‘Als wij alles van tevoren hadden geweten, hadden we
kortere parcoursen bedacht. Het vroeg heel veel tijd om die routes uit te
zetten en het vraagt nog veel meer om ze goed te onderhouden.’
Brandnetels, berenklauw en brandwonden
Bij de aanleg kregen de FRTC-vrijwilligers te maken met brandnetels en
berenklauw van wel anderhalf tot twee meter hoog. ‘Vooral berenklauw
is een ramp, daar kun je enorme brandwonden van krijgen. Omdat je als

mountainbiker onderweg kunt vallen, moet je zowel het pad als de randen
tot wel tweeëneenhalf à drie meter vrijmaken. Daarvoor doen we beroep
op Groen & Meer van Kwintes. Zij komen ons zes dagen per jaar helpen
met een grote maaibalk.’
Om de routes minder gevoelig te maken voor sporen en regen,
brengen de vrijwilligers leemzand aan. Dan krijg je een hardere
ondergrond. Omdat er weinig heuvels zijn in de Almeerse polder, is
volgens Klaas gekozen voor een zo technisch mogelijk parcours. ‘Op
onze routes moet je voortdurend kijken en sturen. We pakken slootjes
mee en greppels. Heel af en toe kun je op een recht stuk of een
fietspad even op adem komen.’
Mountainbike-skillspark
Klaas verheugt zich op een volgend MTB-parcours aan de oostkant van
Almere. En op hun ‘mountainbike-skillspark’ op het Fanny Blankers-Koen
Sportpark. ‘Dat is een parcours van 700 meter, waarop de gemeente
twee bulten heeft gestort en wij allerlei hindernissen maken. Daar kunnen
kinderen en volwassenen zonder modder, brandnetels en berenklauw
kennismaken met mountainbiken én hun vaardigheden opkrikken.’

De Fiets Race Toer Club Almere organiseert sinds 2016 in samenwerking met Almeerse
basisscholen een aantal weken per jaar schoolmountainbiken. Voor de jeugd zijn er elke
zaterdagmorgen trainingen. Voor de volwassenen zijn er elke zondagmorgen clubritten.
Jaarlijks vinden verschillende wedstrijden of classics plaats.
Kijk op frtcalmere.nl
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Interview op 13-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 15-02-2014
Genomineerd door Elly Pijpers: ‘Vanwege de vele
wandelingen via de Almeerdaagse, ook langs het
toekomstige Floriade-terrein.’

‘Mensen in Almere weten niet half
in hoe een mooie stad zij wonen’
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‘Er is geen vierkante meter
waar ik niet geweest ben’
Hans Prins, Almeerdaagse
‘Kun je dan mooi wandelen in Almere?’ Dat was de reactie die Hans
Prins vaak hoorde als hij begon over zijn plannen voor de Almeerdaagse.
Zelfs Paul de Leeuw bemoeide zich ermee. Maar ondertussen viert deze
wandelzesdaagse in 2018 het tienjarig jubileum. En met succes: ‘We
horen van mensen uit Kerkrade hoe mooi Almere wel niet is.’
In 2002 verhuisde Hans naar Almere en streek neer in de Eilandenbuurt.
‘Er was nog geen plaveisel voor de verhuiswagen, die reed gewoon
door het zand.’ In 2009 organiseerde hij als kersverse pensionado
voor de eerste keer de Almeerdaagse. Deze zesdaagse wandeltocht
werd een jaarlijks terugkerend evenement. ‘Als er niks is, zet ik zelf
mijn schouders eronder.’
Hans kreeg in het begin de nodige sceptische reacties op zijn plan om
in Almere een wandelzesdaagse te organiseren volgens uitgezette routes
van 5 tot 40 kilometer per dag. ‘Veel mensen die Almere niet kenden,
verwachtten daar weinig van.’ Hij werd uitgenodigd bij de weekendshow
van Paul de Leeuw, waar hij de wens uitte om mensen in Nederland door
een roze bril naar Almere te laten kijken. De presentator grapte: ‘Als je
door Almere loopt, kom je dan niet 48 keer langs dezelfde apotheek?’
Een week later stond Hans met flyers op de landelijke Fiets- en
Wandelbeurs. Daar werd hij herkend, maar storm liep het niet. Bij de
eerste Almeerdaagse in 2009 liepen 172 mensen mee, waarvan 20

niet-Almeerders. Math Langoor uit Kerkrade is vanaf die keer altijd van de
partij en loopt dan steevast zes dagen 25 kilometer per dag. ‘Math heeft
mij een keer gezegd dat de mensen in Almere niet half weten in hoe een
mooie stad zij wonen.’
Kiezen wat je wil en kan
Bij de Almeerdaagse kun je of een dag of alle zes de dagen meelopen.
Je kunt beginnen met een korte route van 10 kilometer en een andere
dag bijvoorbeeld 20 kilometer wandelen. Op veler verzoek zijn er vanaf
2015 ook routes van 45 en 50 kilometer bijgekomen. Het hoogste aantal
wandelaars dat zich tot nu toe bij de Almeerdaagse heeft ingeschreven,
is ruim 1.400.
Hans bedenkt steevast alle routes. Ook heeft hij het systeem van
Wandelnet Almere uitgezet. Hij kan putten uit een grote groep vrijwilligers
die hem helpen bij de ‘bepijling’ van de routes, testlopen, allerlei
organisatorische taken en bemensing van de posten voor start-, finish- en
service. In 2013 kwamen er weekendwandeltochten bij en in 2015 de
Avondvierdaagse voor schoolkinderen in Almere Buiten.
Hans zou met zijn wandelclub graag een rol spelen tijdens de
Floriade. ‘Er is bij wijze van spreken geen vierkante meter waar
ik niet geweest ben.’

Meer info op almeerdaagse.nl
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Interview op 20-12-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Genomineerd door Vesna Dragojevic: ‘Leonie
geeft voorbeelden, maakt statements, zet
inspiratiebeleving neer van groen en duurzaamheid
in onze hedendaagse leefwereld.’

‘Een goede luchtkwaliteit is belangrijk
voor onze gezondheid en onze emoties’
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‘Mensen bewust maken van
de producten die ze gebruiken’
Leonie van der Voort, WE Make
Leonie van der Voort heeft veel kennis vergaard over gezondheid, de
kracht van planten, de werking van geuren, natuurlijke huidverzorgings
producten en schoonmaakmiddelen. ‘Veel mensen hebben luchtweg- en
huidproblemen, zoals astma en eczeem, en leggen niet de link met
de hoeveelheid synthetische kleur-, geur- en conserveringsmiddelen in
de producten die ze gebruiken. Deze kunnen zorgen voor hormoon
verstoringen en disbalans in je lichaam.’ Vol overgave richt ze zich op
informatievoorziening en workshops over aromatherapie en natuurlijke
huid- en huisverzorging.
Via voorlichting en workshops wil ze mensen laten ervaren hoe
gemakkelijk én leuk het is om zelf verzorgings- en schoonmaakproducten
te maken. ‘Mijn doel is mensen bewust te maken welke producten
ze gebruiken en de impact daarvan op het milieu. En dan vooral
jongere meiden, omdat die net beginnen met make-up en smeerseltjes.
Bijvoorbeeld tijdens kinderfeestjes kan ik ze meer vertellen over de merken
die ze kopen, wat de tekst op de verpakkingen betekent, wat het doet met
ons en dat daar vaak allerlei dierproeven voor zijn gedaan.’
Eetbare deodorant
Op haar vijftiende begon Leonie met een schoonheidsspecialisteopleiding. Die heeft ze toen niet afgemaakt. ‘Dat was niet mijn manier.
Later heb ik het weer opgepakt en geef daar nu een heel eigen invulling
aan. Ik maak van producten die je uit de natuur kunt halen mijn eigen
verzorgingsproducten, zoals shampoo, zeep en eetbare deodorant.
Als ik die zelf op de markt zou willen brengen, moeten ze getest
worden en zijn er keurmerken nodig. Dat kost een hoop tijd en geld.
Liever geef ik informatie en deel ik mijn kennis over hoe je hier zelf mee
aan de slag kunt gaan.’

Met haar bedrijf WE
Make zet ze zich ook in
voor de luchtkwaliteit in
huis, op (sport)scholen
en werk-/leerplekken.
‘Ongeveer 90 procent
van ons leven brengen
wij binnen door. Helaas
is de luchtkwaliteit
daar niet altijd even
optimaal, door onder
andere huismijt, elektrosmog, sigarettenrook, synthetische geur- en
schoonmaakmiddelen. Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor onze
gezondheid en onze emoties. Het is heerlijk om pure etherische oliën
te verdampen. Ik gebruik en adviseer diffusers en etherische oliën van
doTERRA, omdat deze antibacterieel zijn en de meest krachtige en
helende componenten bevatten van de plant.’
Op haar website staat in het Engels: ‘If you believe in essential oils, they
work. If you don’t believe in essential oils, they still work.’

Voor meer informatie, zie haar website en facebookpagina:
we-make.nl
facebook.com/WeMakeDoTerra
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Interview op 22-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 15-02-2014
Mariël ontving de speld tegelijk met
Ninette Koning.
Genomineerd door Gerda Lenselink: ‘Deze
vrouwen hebben een enorme drive om afval
en kunst te combineren. Kunstenaars die
vraaggestuurd werken, want Almere wil afval
graag gebruiken als grondstof. Tegelijkertijd zetten
ze zich in voor community art, om samen met
kinderen en volwassenen te werken aan kunst van
afval. Bewustwording in optima forma.’

‘Almeers servies upcyclen en wat ons betreft
graag samen met Almeerders’
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‘Mooie dingen maken van
weggegooide materialen’
Mariël Bisschops, Neverending Art
Mariël Bisschops en Ninette Koning zijn twee Almeerse kunstenaars die
afval een nieuw leven geven, in kleine en grote kunstwerken, projecten
en evenementen. In 2009 bundelden ze hun krachten in Neverending
Art. Een jaar later zetten ze zich als collectief op de kaart met een grote
kunstroute bij Stad & Natuur over een duurzame toekomst. Ze zochten en
vonden samenwerking met scholen, maatschappelijke organisaties, de
gemeente en het bedrijfsleven.
‘Het eindigt nooit’, zegt Mariël. ‘Met Neverending Art wil ik als
kunstenaar de voortschrijdende tijd die materialen laat vervallen graag
uitstellen, door ze op te nemen in mijn creaties. Je kunt heel mooie dingen
maken van verwaarloosde weggegooide materialen. De mogelijkheden
zijn eindeloos. Zo zijn we ter voorbereiding op de kunstroute in 2010
op Stadslandgoed de Kemphaan intensief in gesprek gegaan met een
gevarieerde groep kunstenaars. We hebben elkaar kritisch bevraagd
over het materiaalgebruik en het kunststatement. Dat was best eng
én heel interessant.’

In 2014 kregen ze de vraag van Johan Luijks van het Recycleperron of ze
mee wilden denken wat de gemeente met het restafval zou kunnen doen.
‘Vooral voor het vele servies zocht hij een oplossing. Mensen gooien hun
oude servies weg, terwijl het nog heel is. Gewoon omdat ze een nieuw
servies hebben gekocht. We kregen containers vol tot onze beschikking.
En heel veel is gewoon nog heel. Ongelooflijk. Zijn vraag combineren we
met de ruimte die wij krijgen van Sjoerd Kloetstra van Cement Bouw BV,
een bedrijf dat al vanaf 1989 bouw- en sloopafval hergebruikt.’
Servies en cement combineren
Eh…, servies en cement, hoe gaat dat samen? ‘We hebben proeven
gedaan met het toevoegen van stukken serviesgoed aan de cement
blokken die je ziet daar waar gebouwd wordt. We willen heel graag
kunstwerken maken voor garages, langs het Rondje Weerwater en straks
bij de Floriade. Geen mozaïek, maar driedimensionaal. Dat de tuit van
de theepot eruit steekt en een half kopje. Almeers servies upcyclen en wat
ons betreft graag in samenwerking met Almeerders.’

Respect voor de natuur
Bij hun tweede kunstroute in 2013 lag het accent meer op educatie.
Mariël: ‘We hadden kunstwerken van afval een plek gegeven in een
klaslokaal in Natuurcentrum het Eksternest en buiten op Stadslandgoed
de Kemphaan. Gedurende twee maanden zijn er zo’n dertig klassen
langs geweest. We wilden de schoolkinderen laten zien wat je kunt doen
met afval, zodat hun kijk op dat materiaal verandert en ze meer respect
ontwikkelen voor de natuur. Ze kregen een verhaal, liepen de kunstroute
en bouwden samen aan een groot kunstwerk van afval.’
Zie voor meer informatie:
neverendingart.nl
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Interview op 01-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 20-06-2017
Genomineerd door Nicole Gerritsen: ‘Bij deze
dame stroomt groen bloed door de aderen. Ze is
een netwerker pur sang, zit vol met goede ideeën
en kan deze met gemak uitvoeren. Zij is en heeft
de energie die iedereen kan gebruiken.’

‘Ik wil dat kinderen zich bewust worden van
het belang van duurzaamheid’
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‘Met Groentopia een nieuwe,
duurzame wereld ontwerpen’
Vesna Dragojevic, Groentopia
Vesna Dragojevic heeft een droom. Ze wil op alle basisscholen in Almere
met kinderen van de twee hoogste klassen een nieuwe, duurzame wereld
ontwerpen. Te beginnen in Stedenwijk, de wijk waar ze in 2004 vanuit
Rotterdam naar toe verhuisde en allerlei activiteiten ontwikkelde. ‘Het gaat
om het creëren van de maatschappij van de toekomst, waarin ieder mens
een eigen plek heeft. Je onderzoekt de onderlinge relaties van jou met de
andere kinderen in je klas, met het huis waarin je woont, je woonwijk,
wat je eet, hoe dat wordt verbouwd, met de aarde en de natuur.’
Als sociaal-cultureel werker in Hoofddorp was Vesna initiatiefnemer van
Droomeiland, een educatief project dat ze twee schooljaren aanbood
in de twee hoogste klassen van drie basisscholen. ‘Dat was superleuk.
Ik nodigde kunstenaars én ouders uit om ook hun kennis en ervaring in
te brengen. We gingen met de kinderen in gesprek over wat er goed
gaat in de wereld en wat er minder goed gaat, zoals de plastic soep.
Basisschoolkinderen zijn nog heel vrij om te dromen, uit te proberen en
te knutselen. Met elkaar maakten ze in acht lessen een website, een
maquette, een film of een boek.’

Een succesvolle doorstart in Almere
In mei 2016 organiseerde Vesna in de groepen 1 en 2 van het
Groenhorst College een ieniemienie-versie van Droomeiland, onder de
noemer ‘GroenTopia’. ‘De leerlingen zeiden dat ze het heel interessant
vonden, dat ze veel hadden geleerd én dat ze het verschrikkelijk vonden
om samen te werken. Het verschil met basisschoolkinderen was opvallend.
Middelbare scholieren zijn – zeker in het begin – meer ingetogen, bang
om fouten te maken. Basisschoolkinderen hebben veel minder remmingen
om actief mee te denken, mee te beslissen.’
Vesna is in gesprek met mensen bij de gemeente en verschillende scholen
om te komen tot een succesvolle doorstart van GroenTopia-projecten in
Almere. En ja, als het aan haar ligt, adopteren Almeerse bedrijven en
organisaties voor een paar maanden zo’n scholenproject bij hun in de
buurt. ‘Ik wil dat kinderen, onze toekomst, zich bewust worden van het
belang van duurzaamheid. En dan heb ik het niet alleen over recyclen,
maar hoe zij zich met hart en ziel in kunnen zetten om de wereld te
helpen redden. Basisscholen zijn een prachtplek om dat te doen.
Ik ben echt verliefd op dit project.’

Meer informatie op good4good.nl
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Interview op 03-05-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-03-2017
Genomineerd door Raymond Groot Lipman:
‘Ik nomineer Groen Gas Almere. Het gaat om
de productie van groen gas op basis van de
vergisting van biomassa (mest en co-substraten).’

‘Om mooi gas te krijgen,
hebben wij een bioloog in dienst’
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‘Wij verwerken restproducten tot gas’
Frank de Bruijn, Groen Gas Almere
Ruim 2500 huishoudens kunnen verwarmd worden door de productie
van Groen Gas Almere. Het bedrijf levert gas op een groene manier.
Het gas wordt geleverd - ingevoed in vaktermen - aan het lokale gasnet
en is verkocht aan de industrie. Directeur Frank de Bruijn: ‘Met name bij
internationale en maatschappelijk verantwoorde bedrijven is de vraag naar
groen gas groot.’
De fabriek staat in het industriegebied De Vaart in Almere Buiten, waar
biomassa wordt omgezet in groen gas. ‘Die biomassa, organisch
materiaal, kan van alles zijn. Zolang het maar niet geschikt is om voedsel,
diervoer of producten van te maken. Echte restproducten dus, waar anders
niets meer mee gedaan zou worden. Voorbeelden zijn bietenpunten die in
suikerfabrieken overblijven of granen die foutief gemixt zijn en daardoor
ook waardeloos zijn voor de voedselindustrie. Deze restproducten
verwerken wij tot gas. Zodat het groen gas is en niet uit de aarde
gepompt hoeft te worden.’
‘Om mooi gas te krijgen, hebben wij een bioloog in dienst. Die bekijkt
welke receptuur nodig is en welke restproducten we nodig hebben. Dat
is een continu proces. Er zijn genoeg partijen die deze restproducten
leveren, dus we kunnen goed kiezen welke producten we gebruiken.’
Een luchtje
Nadat het biogas allemaal bewerkings- en verwerkingstechnieken
ondergaat, wordt er op het laatst nog een luchtje toegevoegd. ‘Aardgas
ruik je van nature niet. Dat is niet veilig, zodat er is besloten om in heel
Nederland hetzelfde luchtje toe te voegen. Dat doen wij ook, als laatste
stap voordat het gas het aardgasnetwerk op gaat.’

Huishoudens worden
meer en meer
aardgasvrij, zo ook in
Almere. De industrie,
waar aan het gebruik
van gas niet altijd valt te
ontkomen, is bezig met
een vergroeningsproces
van het aardgas.
Almere
Na een proefperiode draait de fabriek sinds kort op volle capaciteit.
Almere is als locatie gekozen omdat deze plek aan alle eisen van
Groen Gas voldoet. Frank legt uit: ‘Met zo’n fabriek moet je op een
industrieterrein zitten, omdat je daar alle faciliteiten hebt. Daarnaast
moet er in de omgeving van de fabriek voldoende afname zijn van gas,
want je moet het wel kwijt kunnen aan het net. Tot slot hebben we goed
samengewerkt met de gemeente en de provincie om deze fabriek tot
stand te brengen.’
Frank heeft namens Groen Gas Almere de Growing Green Speld in
ontvangst genomen. ‘Het is een erkenning voor het feit dat we bezig
zijn met vergroening. Tijdens de spelduitreiking merk je dat Almere goed
bezig is met duurzaamheid. In heel de breedte, van wandelgroep tot
aan groene fabriek.’

Filmpje over deze fabriek:
omroepflevoland.nl/nieuws/144302/almere-fabriek-maakt-groen-gas-voor-2500huishoudens
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Interview op 08-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 25-09-2015
Genomineerd door Elis van Lelyveld:
‘John van Diepen is de meest daadkrachtige
persoon van de werkgroep Energiek van
Platform Filmwijk.’

‘Bij Almeerse Wind hebben
alle leden een even zware stem’
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‘Het is onze wind’
John van Diepen, Almeerse Wind
Open deur: er wordt wat afvergaderd in Nederland. Ook door bewoners
in Almere. Goed nieuws: daar komen regelmatig mooie initiatieven
uit voort. Voorbeeld: tijdens de halfjaarlijkse bewonersbijeenkomst van
Platform Filmwijk, november 2013, vond de geboorte plaats van de
werkgroep ‘Energiek’. Doel: Filmwijk energieneutraal in 2022. Bewoner
John van Diepen oppert die avond voor het eerst het plan voor een
wijkenergiecentrale. Ruim een jaar later tekent hij bij de notaris de akte
van de coöperatieve vereniging Almeerse Wind.
Na dat bewonersoverleg in het Filmwijkcentrum heeft John eindeloos veel
gesprekken gevoerd en vergaderd over de realisatie van twee ‘eigen’
windmolens in Almere. ‘De wind waait gratis over onze stad. Het is onze
wind. Dan zouden het ook onze molens moeten zijn en onze stroom.
Daarom hebben we gekozen voor een vereniging, waarbij de leden
zeggenschap hebben over wat er gebeurt met de eventuele winst op de
verkoop van stroom. Of je nu stroom afneemt, tientjeslid bent of investeert
in een stukje molen. Alle leden hebben een even zware stem.’
Politiek-bestuurlijke hobbels
De eerste politiek-bestuurlijke hobbel was het college van B&W Almere,
dat meer windmolens in de stad niet zag zitten. In mei 2014 vroeg John
toenmalig wethouder Henk Mulder op de man af of hij de ontwikkeling
van windmolens tegen wilde houden, tenzij in samenwerking met de
bewoners. ‘De wethouder vond het sympathiek klinken, zei hij. Een dag
later belde ik met NUON en zei – hallo, ik ben John van Diepen en jullie
kunnen een uitbreiding van de windmolens op Pampus niet zonder mij
realiseren. Kort daarna hebben wij een intentieovereenkomst gesloten.’

Maart 2017 is alles
rond met de NUON,
met de gemeente en met
de provincie Flevoland.
Als Almeerse Wind vóór
2020 negen miljoen
euro bij elkaar weet
te krijgen, uit diverse
bronnen, dan zijn
twee van de negen
nieuwe windmolens
op Pampus straks van Almeerse Wind. Het streven is om de huidige
ruim 100 leden eind 2018 op minimaal 500 te hebben en nog heel
wat investeringsvermogen binnen te halen. De Duurzame Energie Unie
(DE Unie) regelt het inkopen, verhandelen en verkopen van de energie.
Energie afnemen kan nu al via DE Unie en de andere hierbij aangesloten
energiecoöperaties.
Het is de afgelopen jaren volgens John een pittige maar leuke klus geweest.
‘Ben je bang voor drempels, dan moet je hier niet aan beginnen.’

Nu alvast groene energie afnemen bij Almeerse Wind, tientjeslid worden of investeren in
een van de windmolens? Kijk dan voor meer informatie op de website: almeersewind.nl
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Interview op 20-03-2017
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Genomineerd door Reina de Haan: ‘Zij heeft
nu al het restafval van haar huishoudelijke afval
gereduceerd tot nog maar 14 kilo per persoon
per jaar. Dat is een geweldige prestatie.’

‘Gelukkig mogen de poepjes en
het kattenbakgrit bij het bio-afval’
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‘Afval scheiden doe ik voor
het milieu én voor de dieren’
Hanneke Boardman, fanatieke afvalscheider
Hanneke Boardman en haar man houden samen op jaarbasis amper
30 kilo restafval over. Dat is ver onder de gemiddelde 50 kilo restafval
per persoon die de gemeente Almere in 2020 wil bereiken met het
programma ‘Stad zonder afval’. Hoe ze dat doen? Zorgvuldig inkopen,
zoveel mogelijk zelf opmaken of hergebruiken, bijna fanatiek afval
scheiden, restafval wegen en … minder mosselen eten. ‘Sinds ik hoorde
dat mosselen bij het restafval moeten, eet ik die niet zo vaak meer.’
Bij Hanneke in de keuken staan drie kleine afvalbakken voor bio-afval,
plastic en restafval. In de gangkast staan drie grote rode opbergbakken
voor blik, papier en glas. Verder bewaart ze lege doppen apart, klein
chemisch afval en kleding die nog bruikbaar is. Wekelijks leegt ze de
rode bakken met blik en papier bij het Dierenasiel Almere. ‘Het geld dat
dit oplevert, is voor het asiel. Lege doppen en kleding die nog bruikbaar
is, neem ik ook mee. De doppen zijn voor Stichting Doppie en de
kleding voor Stichting Dierenlot. Afval scheiden doe ik voor het milieu én
voor de dieren.’
In Zimbabwe geen vuilnisophaaldienst
Dat ze van dieren houdt, blijkt ook uit de vier katten die in huis rondlopen.
‘Gelukkig mogen de poepjes en het kattenbakgrit bij het bio-afval. Dat
scheelt. Ik koop bijna geen kant- en klaarmaaltijden, daar zit heel veel
plastic bij. Zo af en toe halen we Chinees. De bakjes daarvan gebruik
ik vaker en gaan pas als ze stuk zijn bij het afval. Bij het plastic afval
mogen ook drankkartons en blik. Daar maken ze bij Stadsreiniging weer
mooie dingen van.’

Voordat Hanneke en
haar man in 1987 naar
Almere verhuisden,
woonden ze vijf jaar
in Zimbabwe op
anderhalve hectare
grond met een
moestuin, kippen en
katten. ‘Daar was geen
vuilnisophaaldienst.
Je moest het afval zelf
verbranden. Dat deed je het liefst met het minimale, anders gaat het
zo stinken. Mijn man had een composthoop. Groentestronken gingen
naar de kinderboerderij of naar onze eigen kippen. Lege boterbakjes
gebruikten we om restjes eten in te vriezen. Wij gooien nog steeds
nauwelijks etensresten weg. Je kunt daar goed soep van koken.’
Als Hanneke veel afval op straat ziet, of erger nog in de natuur, kan
ze daar wel eens triest van worden. ‘Sommige mensen leven op deze
planeet alsof er nog een andere is waar ze naar toe kunnen gaan.’

Zie voor meer toelichting van de gemeente Almere over ‘Stad zonder afval’ en
afval scheiden, onder andere:
almere.nl/wonen/afval/stad-zonder-afval
almere.nl/fileadmin/user_upload/Wijzer_afvalscheiding.pdf
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Interview op 08-02-2017
Growing Green Spelddrager sinds 26-09-2015
Genomineerd door Patricia Geeber-Gerritsen:
‘De Upfall Shower is een douche van Almeerse
bodem die een waterbesparing tot 90% kan
bewerkstelligen. Dit systeem zorgt ervoor, dat
je heerlijk kunt douchen voor een fractie van de
normale hoeveelheid water én energie.’

‘De helft van het drinkwater van een
gemiddeld huishouden gaat naar de douche’
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‘Super zuinig én riant douchen’
René Betgem, Upfall Shower
René Betgem staat graag lang onder de douche. Dat vindt hij veel
lekkerder dan in bad zitten. Toen zijn dochters in de pubertijd kwamen,
zo rond 2003, stonden zij per persoon elke dag een half uur te douchen.
‘Dat wij hier eindeloos douchen met drinkwater is moeilijk uit te leggen
aan mensen in Kenia bijvoorbeeld. Bovendien gebruik je voor een
gemiddelde douche van tien minuten al snel 100 liter water.
Om dat op te warmen heb je 500 liter gas nodig. Samen kost dat
per tien minuten douchen 50 eurocent. Dat moet anders kunnen, dacht
ik toen. Zo ben ik gekomen tot de Upfall Shower.’

Slechts 1,2 liter water per minuut
De upcycle douche is veel zuiniger dan de beste spaardouches, betoogt
René. ‘Het is heel comfortabel. Je doucht met 40 liter water per minuut,
terwijl je per minuut slechts 1,2 liter gebruikt. De speciale douchebak
heeft een klein reservoir dat het water opvangt. Dat wordt door een pomp
omhoog gebracht, passeert een filter en een UV-lamp, om vervolgens uit
een 30 centimeter brede hoofddouche te komen. Na elke douchebeurt
wordt het systeem automatisch gereinigd. Onze nieuwe pomp van
75 watt is zó stil dat je alleen nog maar het water hoort vallen.’

De Almeerse uitvinder is apetrots op zijn upcycle douche. ‘De overheid
stelt steeds strengere eisen aan het energieverbruik in woningen en
berekent dat met EPC-waarden. Alle nieuwbouw heeft dubbel glas, is
geïsoleerd en voorzien van allerlei energiebesparende voorzieningen.
Eén grootverbruiker blijft staan en dat is de douche. We weten dat
52 procent van het water van een gemiddeld huishouden naar de douche
gaat. Met de Upfall Shower kunnen we dat gemakkelijk met 80 procent
naar beneden brengen.’

De uitvinding van René heeft er van 2003 tot 2012 over gedaan voordat
het op de markt kwam. Beterbad in Dronten – een grote badspeciaalzaak
met onder andere hotels en vakantieparken in hun klantenkring – heeft
de productie op zich genomen. ‘We hebben allerlei innovatieprijzen
gewonnen, een KIWA-certificering behaald, staan op de Nationale
Milieulijst van de overheid en met een uiterst gunstige energie-index op
de EPC-lijst. Er is zelfs subsidie mogelijk. Dat helpt allemaal. Het vroeg
engelengeduld. Gelukkig begint het nu goed te lopen.’

Meer informatie: upfallshower.com
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Interview op 04-01-2016
Growing Green Spelddrager sinds 23-04-2016
Genomineerd door Esther Stapper:
‘Millvision laat zien dat lokale samenwerking
tussen vraag en aanbod leidt tot nieuwe materialen
en business cases.’

‘In een co-creatieproces hebben we
samen onderzocht wat werkt en wat niet’
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‘Almeerse waterplanten oogsten
in plaats van maaien’
Leon Joore, Millvision
Drie jaar geleden raakte Leon Joore tijdens een netwerkbijeenkomst in
gesprek met Sabrine Strijbos. Deze kennismaking van de mede-eigenaar
van Millvision met de programmamanager circulaire economie bij de
gemeente Almere leidde tot een unieke en zeer succesvolle samenwerking.
De Almeerse waterplanten die zoveel overlast veroorzaken voor de
pleziervaart, de beroepsvaart én de biodiversiteit in de Almeerse wateren
worden nu ‘geoogst’ in plaats van ‘gemaaid’ en door lokale afnemers
gebruikt als grondstof, voor van alles en nog wat.
Sabrine en hij besloten het projectmatig aan te vliegen: eerst op
laboratoriumschaal, pas daarna op grotere schaal. Sabrine ging met
een collega op zoek naar partners in Almere en de regio, want als
je nieuwe producten ontwikkelt moet je ook afnemers hebben. Leon:
‘Jachthavens zoals Marina Muiderzand die economisch last hebben van
de vele waterplanten, omdat zij klanten zagen weggaan. Ook andere
partijen, zoals Staples, een logistiek bedrijf in Almere. En Antalis, een
heel grote papierdistributeur. De gemeente zelf. Het is vanaf het begin
een co-creatieproces geweest. We hebben samen onderzocht wat werkt
en wat niet werkt.’
Steigers voor de watersporters
Voor schrijfpapier zijn ze na vele testen uitgekomen op het toevoegen
van een bepaald percentage cellulose vezels van Almeerse waterplanten
aan de gebruikelijke grondstof voor papier: hout cellulose vezels. In
dit papier zie je een wisselend patroon van groen-bruine spikkeltjes.
‘Marina Muiderzand heeft hiervan kleurplaten ontwikkeld.

Voor bijvoorbeeld
pakpapier, tasjes en
karton gebruiken we
een hoger percentage
bij-mengsel. En dat
aandeel neemt fors toe
bij composiet, waar we
Almeerse bankjes van
maken, walbeschoeiing
of steigers. Daar kun je
ook gras en snoeihout in
stoppen. Die steigers geven we terug aan de watersporters. Zo maak je
de cirkel rond.’
Leon werkt als innovatiedirecteur bij een bedrijf. Een bedrijf, zo zegt hij,
‘dat innoveert om toe te groeien naar een duurzame economie waar
onze kinderen het beter hebben. Het komt vanuit een eerlijke drive. Het
is geen eco-marketing, geen windowdressing. En ja, dat er dan jaren
overheen gaan voordat je de tijd en het geld van dergelijke initiatieven
terugverdient, dat is dan maar zo. Zolang er rook uit de schoorsteen komt,
kunnen we dergelijke stappen zetten.’

Meer weten?
millvision.nl
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Groepsfoto van de derde Spelduitreiking op 20 juni 2015

Alle Spelddragers tot nu toe
Eerste Spelduitreiking – 15 februari 2014
Angelique Metz – Natuurlijke buitenruimte bij De Koppoter
Arjan Dekking – Kenniskring Buurtmoestuinen Almere
Arne Nooitgedagt – Zelfvoorzienende lodge
Hans Prins – Almeerdaagse
Irene van Exel – Noorderplassen Tuinen
Irma Stroombergen – Parkwijk Schooltuin
Jan Wachtmeester – Almeerse Wolunie
Jeanine Lablans – Kas bij Zorgcentrum De Kiekendief
Mariël Bisschops – Neverending Art
Marije Buiter – Cupidohof en meer
Marjan Kruijs – Parkwijk Schooltuin
Monique Seynen – Regelrechtvandeboer
Ninette Koning – Neverending Art
Redmer van der Leest – Buitenplaats
Renate Oord – Noorderplassen Tuinen
Ron van Zwet – ONZE Volkstuinen–in de kas
Sophia Huijs – Kas bij Zorgcentrum De Kiekendief
Toos Vergeer – Natuurlijke buitenruimte bij De Koppoter

Tweede Spelduitreiking – 8 november 2014
Anita van Bremen – HappyInsect
Berry Koevoets – Fète Champètre *
Bertina Slettenhaar – Almeerse Wolunie
Cora Spaans – VINDplaats Zenit
Harriët Bosman – Brug naar de toekomst *
Iyon Avezaath – Glijbaantoren *
Jacqueline Boudens – Kindertuinen Almere
James Heus – Fète Champètre *
Jeroen Oosterheert – Urban Sport & Relax Spot *
John Menges – Oevers als startpunt *
Jolanda van Adrichem – Stichting Weet hoe je leeft
Judith Flapper – The plantable home
Klaas Huttenga – Fiets Race en Toerclub Almere
Kian Avezaath – Glijbaantoren *
Lucia Zwanenburg – VINDplaats Zenit
Marian Heidstra – Stichting ABRI (Almeerse Belangengroep
voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten)
Max de Goede – Voedselloket Almere
Peter van Adrichem – Stichting Weet hoe je leeft
René van Zuuk – Weerwaterkapel *
Rens Ruiter – VINDplaats Zenit
Rins Boschma – rondje-weerwater.nl *
Sacha de Ruiter – Mooi Zo Goed Zo
Yukha Tang – VINDplaats Zenit
* = prijswinnaar Rondje Weerwater

Derde Spelduitreiking – 20 juni 2015
Aartie Sawitrie Badal – VaiPreDi Gezond eten en meer bewegen
Ad Verrips – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk
Angela Scheepers – Groentje BV en Groentje Cider
Anita Stolp – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk
Anthonie Heynsius – Sinaasappelkistjes
Carolijn Bary – Voedselbos Sieradenbuurt
Claudia Uiterwijk – Voedselbos Sieradenbuurt
Cor de Bruin – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk
Daphne Hatt – Plan B
Elly Pijpers – Wandelnet
Eveline Stilma – Expert permacultuur
Harry Draai – Voedselbos Sieradenbuurt
Henk Hovis – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk
Henk Struik – Hondenspeelveld Tussen de Vaarten
Ingrid Maste – Voedselbos Sieradenbuurt
Jan Smit – Zelfbeheergroep Van Brug tot Brug Kruidenwijk
John Emmerink – Vrienden van het Koggepark
Josine Gabriel – Wandelnet
Katja Dorlandt – Hondenspeelveld Tussen de Vaarten
Lian Trimbach – Voedselbos Sieradenbuurt
Lies Raterink – Wandelnet
Linda de Vries – Vrienden van het Koggepark
Lisa Punt – Rozentuin Judy Garlandhof
Louis Speijers – Wandelnet
Mandy Dijkman – Bewoners Nemesisstraat
Mannie Krak – Buurtmoestuin Trommelstraat
Marcel Post – Vrienden van het Koggepark
Marjolein Vloothuis – Boomgaard Filmwijk
Maud Scholten – Voedselbos Sieradenbuurt
Monique van Zandwijk – Vrienden van het Koggepark
Nelleke Goedhart – Buurtmoestuin Trommelstraat
Odette Breijinck – Moesbakken in openbaar gebied
Ramona Verbeek – Vrienden van het Koggepark
René de Lange – Wandelnet
Rina Smit – Tulppad e.o.
Vesna Dragojevic – GroenTopia
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Vierde Spelduitreiking – 26 september 2015
Anneke Wignand – Moestuinen Zenit
Bas Gietema – Groentesoep Festival en Sjopping Mol
Chris van de Linden – Wildplukker
Corry Anink – Ruiltuin Leemwierde
Elly Beerthuizen – Ruiltuin Leemwierde
Gijs van Abelen – Zelfbeheer Leemwierde
Hans van Bragt – Creative Cooperation
Hellen Schmidt – Schooltuinen Zenit
Henk Bosgra – Zelfbeheer De Marken
Henk Mulder – Wethouder Almere
Henk van der Sande – Almeerdaagse
Ingrid van Raalte – Almeerdaagse
Jan Bouwmeester – Puur van Jan
Johan van Stijn – Almeerdaagse
John van Diepen – Almeerse Wind
Joke Rebel – Service Team Stedenwijk
Laurens Bijl – Huyskweker Almere
Mandy Cobben – Wilde Buffetlaan
Marco Lipsius – Streekparade
Marijke van Rutsen – Ruiltuin Leemwierde
Marinah Mertokarijo – Moestuinwerkgroep Nobelhorst
Marleen Warnaar – Wilde Buffetlaan
Mia Stik – Atelier 1332 AT
Mies van Gessel – Vlinder– en bijenlint
Mimi Ariesen – Kruidenwijk
Muriël van der Wal – Groentesoep Festival en Sjopping Mol
Nel van Stijn – Almeerdaagse
Regien Loggen – Ruiltuin Leemwierde
René Betgem – Upfall Shower
Rina Bosgra – Zelfbeheer De Marken
Sam Treemuangpak – Groentesoep Festival en Sjopping Mol
Thijmen van Heerde – Staatsbosbeheer
Wendy Hedegaard – Atelier 1332 AT
Wilbert de Raat – Almeerdaagse
Ym de Roos – Almeerdaagse

Vijfde Spelduitreiking – 23 april 2016
André van den Berg – Bio Trio
Anne Kuipers – Buurtcommissie ‘t Groene Hart
Berry van der Wal – Pionier Oosterwold
Coos Boomsma – Energie Werkgroep Nobelhorst
Corry Wassink – Buurtcommissie ‘t Groene Hart
Cris van Haagen – Bodhi Kinderopvang
Cyrille van Poucke – The Foodpress
Daan Froger – Pionier Oosterwold
Egon Kracht – Pionier Oosterwold
Erik Fakkeldij – Polderbushcraft Almere
Esther Stappen – Millvision
Frank Meijer – Pionier Oosterwold
Frode Bolhuis – Pionier Oosterwold
Hanneke Boardman – Minimum aan restafval thuis
Hans ten Oort – Buurtcommissie ’t Groene Hart
Henk van Koningsveld – Energie Werkgroep Nobelhorst
Hubert Peters – Boomkunstenaar Boogaart Almere
Igor Kampman – Polderbushcraft Almere
Jacqueline Ruiter – Pionier Oosterwold
Jan Pieter Baas – Pionier Oosterwold
Joost Overzee – Pionier Oosterwold
Jos Abbo – Pionier Oosterwold
Klazien ter Veen – actief buurtbewoner en actief kerklid
Leon Joore – Millvision
Leonie van der Voort – WE Make
Lisa Punt – Filmwijk Buitengewoon Schoon
Luis Fidel Cabrera – Journalist Radio Ipiales
Madeleine Lammers – Eetbaar lint Almere Haven
Madelon Beek – Eetbaar lint Almere Haven
Margriet Brouwer – Eetbaar lint Almere Haven
Maria Vosjan – Eerste energiepositieve woning Nobelhorst
Marie-José Deckers – Pionier Oosterwold
Marien Abspoel – Pionier Oosterwold
Marjanne Koops – Pionier Oosterwold
Martina Meesters – Bomen– en kunstfietsroutes
Mercedes Leon – The Foodpress

Mieke van Dijk – De Blauwe Reiger
Mieke Wiegertjes – Filmwijk Buitengewoon Schoon
Mirna Knoop – Bodhi Kinderopvang
Nienke Scheide – Energie Werkgroep Nobelhorst
Nico Nooij – Buurtcommissie ‘t Groene Hart
Noortje Braat – Pionier Oosterwold
Paul Südkamp – Buurtcommissie ’t Groene Hart
Rene Jansen – Energie Werkgroep Nobelhorst
Sandra Manintveld – Inspiratie Inc.
Sebastiaan Vos – Eerste energiepositieve woning Nobelhorst
Sebastiaan Vos – Energie Werkgroep Nobelhorst
Sipan Salim – Energie Werkgroep Nobelhorst
Tanja Coenen – Filmwijk Buitengewoon Schoon
Tessa Bouterse – Filmwijk Buitengewoon Schoon
Tim Munnikes – Energie Werkgroep Nobelhorst
Tineke Hillebrink – Filmwijk Buitengewoon Schoon
Ton Eggenhuizen – Bio Trio
Valerie Bos – Concept Nerd
Victor Eggenhuizen – Bio Trio
Wendy Neuzerling – Natuurbeleving
Yvonne Nikkels – Vereniging De Discus

Zesde Spelduitreiking – 25 september 2016
Alet Breugom – Simpliade
Al-ibrahim Nouri – BuurT–Tuinen
Ali K. Hussein – BuurT–Tuinen
Anno Winters – 100 Huizenplan
Arjan Wartna – 100 Huizenplan
Bart Bijsterveld – Pluktuinen Valetaweg
Cees Herbert – Kersenboertje
Danny Sloot – Pluktuinen Valetaweg
Ed ter Laak – Vogelbescherming
Ellen van Hekken – Learn by Movement
Herman Navis – Stadsboer
Irene Mouthaan – BuurT–Tuinen
Jacqueline Rietbroek – VINDplaats Zenit
Jasper Poot – Gradiënt Natuurbeheer
John van Diepen – 100 Huizenplan
Marjolein van den Blink – Picnic
Martin Wiegertjes – 100 Huizenplan
Maxime Tevreden – Tea da di Date
Michiel Muller – Picnic
Monique Faase – Ouder Kind Traject
Moses en Aimable – BuurT–Tuinen
Muriel Tabak – 100 Huizenplan
Patricia Belterman – 100 Huizenplan
Paul Vloothuis – 100 Huizenplan
Rita Unterseh – BuurT–Tuinen
Sameena Khan – Ouder Kind Traject
Tom Saal – Wooncoöperatie Diamondiaal

Zevende Spelduitreiking – 25 maart 2017
Bep van Mil – Rozentuin De Binnenhof en meer
Bert Gijsberts – Floriade Business Club
Bob van Middendorp – De Bosrandwerkgroep
Chantal Derogee – Almeerdaagse
Cor Dol – Stad & Natuur
Ed de la Chambre – IVN Bomentuin De Kemphaan
Evert Banga – Als ambtenaar actief in het groen
Fokko Minnema – Kronkelveld
Frank de Bruijn – Groen Gas Almere
Glenn Lachminarain – Wandelgroep VaiPreDi
Hetty van Riessen – De Schaperie
Hillie Wolters – VINDplaats Zenit
Johan Stoop – De Schaperie
Koen Kaljee – De Drijfveer
Patrick Gajadhar – Wandelgroep VaiPreDi
Paul Roelofs – Kronkelveld
Peter de Weijer – Kerkuilenwerkgroep Flevoland
Rayo Ramnarain – Almeerdaagse
Sabeth Sandmann – De Bosrandwerkgroep
Tanya Egberts – 5000Stappen
Wendie Hagendoorn – Schaapje Schaapje
Wim van Leeuwen – Kronkelveld
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Nawoord
Carla Vriend, programmamedewerker Programmabureau Stad, gemeente Almere
Een gesprek met iemand die enthousiast vertelt waar hij of zij mee bezig
was, is of gaat zijn, bezorgt mij altijd een fijn gevoel. Tenminste, als het
gaat over activiteiten die oké zijn. Voor mij oké dan.
Mijn werkgever, de gemeente Almere, heeft mij de ruimte gegeven om
mensen te interviewen die tussen januari 2014 en april 2017 van de
gemeente een Growing Green Speld hebben gekregen. Deze bewoners,
ondernemers, medewerkers van maatschappelijke organisaties en een
enkele collega zijn allemaal door iemand voorgedragen vanwege hun
uitzonderlijke inzet.
Al deze spelddragers hebben bijgedragen of doen dat nog steeds aan
het groener, gezonder en duurzamer maken van de straat, de buurt, de
wijk, de stad of zelfs de wijde omgeving. Onder andere, want ze zorgen
ook voor het schoner, mooier, sfeervoller, kleurrijker, gezelliger, levendiger
én interessanter maken van dat wat Almere is en kan zijn.
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Ik heb grote
bewondering voor deze
mensen, want hun inzet
vergt vaak veel (vrije) tijd,
doorzettingsvermogen
en soms ook geld.
Sommigen ontmoet(t)en
tegenslag, gebrek aan
medewerking of zelfs
tegenwerking. En toch
gaan ze door, want ze
hebben een droom, een wens, een plan. Hoe klein of groot ook.
In dit boek staan niet alle teksten die ik heb geschreven over mijn
interviews met Growing Green Spelddragers. Het is een selectie van de
grote veelzijdigheid aan initiatieven, activiteiten, projecten en uitvindingen
in Almere. Het geeft een beeld van wat mensen drijft om te doen wat ze
doen, hoe ze het doen en met wie. Mogelijk inspireert het anderen om
ook dingen te doen die heel oké zijn.

