Dijkverbetering De Hoef 2020
In 2013 zijn de dijken in De Hoef aan de Amstel voor het laatst verbeterd. Een majeur
project. De keer daarvoor was in 1978. Ruim dertig jaar daarvoor. Waarom dan nu al een
Dijkverbetering in 2020? Simpelweg omdat het kan. De Vereniging Groei & Bloei Vecht &
Venen heeft van het K. F. Heinfonds een toezegging voor een subsidie voor de aankoop van
10.000 narcissen gekregen om de oevers van de Amstel over een lengte van 3 kilometer in
het dorp De Hoef te verfraaien. Om te beginnen op Oostzijde en Westzijde naar het zuiden
vanaf de brug. Wanneer het project aanslaat gaan wij voort met andere trajecten. Het idee is
dat iedere bewoner of landeigenaar van Westzijde of Oostzijde 3 narcisbollen per
strekkende meter oever krijgt om in de grond te stoppen. Het dorp zal daardoor opfleuren.
De bewoners/eigenaren moeten wel zelf de bollen in de grond stoppen. Wanneer dit
vanwege gezondheid of anderszins problemen oplevert zorgen wij voor een oplossing.
Narcissen komen ieder jaar terug, maar enkel wanneer ze de tijd hebben om rustig af te
sterven. Dus niet meteen het loof wegmaaien. U krijgt de narcissen geleverd eind
september, begin oktober. U kunt ze dan meteen in de grond stoppen op een diepte twee
keer de grootte van de bol. En wanneer u allergisch bent voor narcissen, even goede
vrienden.

Vrijwilligers gezocht!
Voor het rondbrengen van de bollen, het contacteren van landeigenaren en het hier en daar
in de grond stoppen hebben wij wat handjes nodig. U mag u zelf opgeven, maar uw kinderen

of kleinkinderen zijn ook meer dan welkom. We denken aan een werkdag eerste en tweede
zaterdag van oktober. Vast met erwtensoep. We weten nog niet precies hoe alles moet,
maar gaandeweg worden we vast wat wijzer. Graag aanmelden bij JOG@Stroomzicht.nl.
Op een fleurig De Hoef!
Jaap Gelderloos
Voorzitter Groei & Bloei Vecht & Venen

