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1. Inleiding/samenvatting

Voor u ligt het jaarverslag 2014. Dit is het derde jaarverslag 
van het Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (EZH).
Het verslag 2014 geeft inzicht in de prestatie van de 130  
deelnemers die wonen in de Hoekwierde, de Kimwierde en de 
Velden. In de Hoekwierde zijn 59% van de huishoudens in een 
of andere vorm actief betrokken. Met elkaar zorgen wij ervoor 
dat wij wonen in de best onderhouden en meest leefbare wijk 
van Almere.
Een prestatie die door de deelnemers in toenemende mate 
als normaal en vanzelfsprekend wordt ervaren. Ook laat het  
verslag goed zien wat er in het kader van het reguliere zelf- 
beheer wordt gedaan en hoe dat is georganiseerd. 
Dit ter lering en de vermaak van de externe belangstellenden. 
De EZH is vitaal en financieel gezond. De EZH prestatie is 
naast de inzet van genoemde 120 deelnemers mede mogelijk  
gemaakt door de steun van Ouwe van de Molen (gemeente) 
en Jan van de Garde (Ballast Nedam).

Enkele vermeldenswaardige zaken:
• Stabilisatie van het aantal deelnemers: 59% van de huis-

houdens in het beheergebied zijn in een of andere vorm 
actief.

• Het gevoel van plezier en de sociale hechtheid en ver-
bondenheid tussen de deelnemers  in de wijk blijft on-
gekend hoog.

• De deelnemers zijn trots op hun wijk. De verbonden-
heid gaat verder dan het periodiek verrichten van wat  
onderhoudsactiviteiten. Elkaar helpen is een norm in  
ontwikkeling.

• De externe belangstelling blijft ongekend hoog. Van-
uit het gehele land komen er vragen en studenten en  
vertegenwoordigers van allerlei instellingen komen een 
kijkje nemen.

• Stagnatie in de dialoog met de lokale politiek: de heer-
sende politieke macht in Almere is niet in staat een 
constructieve dialoog met de EZH en de bewoners van 
de Wierden te voeren. Met het raadsbesluit van janu-
ari heeft een minimale meerderheid (52%) van de raad 
ons geschoffeerd. Welke weg het college en de raad wil  
bewandelen met bouwen in het groen, met participatie 
en met zelfbeheer is niet helder.  “Willen wij nog iets te 
maken hebben met die politiek of scheiden wij ons af?” 
wordt er wel eens gekscherend opgemerkt.  Dit is een  
uiterst zorgelijke ontwikkeling.
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2. De werkzaamheden

Het onderhoud van de wijk vindt plaats in groepsverband en 
op individuele basis.

2.1 Beheer activiteiten in groepsverband

2.1.1 Wijkwerkochtend (W.W.O.)
De wijkwerkochtend kent een vast stramien. Er is de op-
roep van Paul op de woensdag voor de laatste zaterdag 
van de maand. Bram, Lap en Paul halen het gereedschap op.  
Start om 10.00 uur tussen nummer 50 en 51. Verdeling van 
de klussen. Gezamenlijk koffiedrinken, verzorgd door Camelia 
en Rob, van 11.00 tot 11.30 uur. Tijd voor ontspanning en bij- 
praten. Afsluiting van de dag om 12.30 uur met de soep van  
de dag. Altijd mooi weer en meestal kunnen wij buiten,  
voor de deur van de gemeenschappelijke ruimte van de  
woongroep, de versnaperingen nuttigen. Er wordt altijd  
gewerkt in het  Windbos, er wordt veel geschoffeld, geplant 
en geknipt.  Ook worden kleine reparaties aan de verharding 
uitgevoerd. Het aantal deelnemers verschilt per ochtend. 

De figuur laat  het aantal deelnemers per werkochtend zien. 
De opkomst in 2014 is een fractie (5%) lager dan in 2013.

Wijkwerkochtend

2.1.2 De Maaierij
Maaibaas Bram coördineert de maaiactiviteiten. Hij orga-
niseert de voorbereidingsbijeenkomst. Dit jaar in week 11.  
Bram stelt de groepsindeling en het maaischema samen. Hij 
regelt het onderhoud van de machinerie. De EZH beschikt 
over een grote maaier (Kubota), drie kleine handmaaiers, 
twee bosmaaiers en de dit jaar aangeschafte flyermaaier.  
Deze wordt speciaal ingezet voor het steile talud langs de 
gracht. 
De maaiploeg bestaat uit 13 man: Ad, Boelo, Rob, Erik, Paul, 
Bram, Ton, Willem, Kees, Jos, Hans, Thom, Armand en Hans.  
Mutaties dit jaar zijn; gestopt Erik, Hans H. en Armand. Nieuw in de  
maaiploeg: Frank. Twee weken heeft een ploeg van drie maai-
dienst en na 6 weken is die ploeg weer aan zet. 
Bijzonderheden dit jaar waren het uitzonderlijk lange en  
intensieve maaiseizoen (in 33 maaiweken is de wijk 23 keer  
gemaaid), de vele lekke banden van de grote maaier en de twee  
opleidingsdagen. In mei kreeg de gehele maaiploeg maailes. 
Een trainer van de praktijkschool Aeres uit Dronten maakte de 
maaiers heel wat wijzer t.a.v. machine-onderhoud en veilig en 
effectief maaien. 
Het maaien van de hagen is nog niet structureel bij een 
ploeg ondergebracht. Omdat 2014 een super groei-
zaam jaar is moeten de hagen wel drie keer gemaaid 
worden. Soms wordt dat door een maaiploeg opgepakt,  
soms niet. Het onkruid groeide maar en groeide maar.  
Dus borstelen maar en borstelen maar. Ook deze activiteit is 
nog niet structureel aan een ploeg gekoppeld.

De Maaierij 

2.1.3 De Zagerij
De EZH kent een zaagploeg bestaande uit Mira, Thom, Hans 
H., Chris, Chris, Alfred, Bert, Arjen, Jos, Ton, Paul, Armand, Ate en 
Fred. Lap en Willem hebben ook meegeholpen door de inzet 
van de trekker te borgen. Paul coördineert.
Voor het zaagseizoen bespreekt hij de zaagopgave
van het seizoen met Ouwe. Al het zaagwerk staat in het kader
van het beheerplan van het Windbos met als doel verrijking
van de ecologische diversiteit en vergroting van de aantrek-
kelijkheid en het gebruik van het bos. Twee kettingzagen zijn
voor de zaagploeg beschikbaar. 
2014 kende 4 zaagdagen. In januari, februari, november en de-
cember. Die van november was een bijzondere editie omdat 
veel van de direct omwonenden meegeholpen hebben met 
de omvattende renovatie van het deel van het Windbos dat 
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grenst aan hun woning. Die dag kende maar liefst 19 enthou-
siaste deelnemers. Aan de dag ging een informatiebijeen-
komst vooraf. Hieraan namen 15 mensen deel. 

De Zagerij

2.1.4 De Braamsluiperij
Greet coördineerde de groep die schoffelde in de wijk, in 
principe op donderdagavond, die startte om 19.00 uur. Deel-
nemers waren: Greet, Hester, Paul, Hans, Jos, Lydia, Trees, Kees, 
Anneke S., Camelia, Johan, Johanna, Nicolette, Anita en Ruud. 
Greet zorgde voor een goede balans tussen inspanning en 
ontspanning. Na elke activiteit was er een proeverij voor de 
liefhebbers. In week 13 is het seizoen geopend. Dat was drie 
weken eerder dan in 2013. In week 38 is het seizoen in de tuin 
van Greet en Hester afgesloten. Dat is twee weken later dan in 
2013. Totaal 25 weken (5 weken langer dan in 2013) verzorg-
den de Braamsluipers de supervisie over de schoffelactivitei-
ten in een groot deel van de wijk. 
Midden juli was er een bijzondere Braamsluiper reddingsactie. 
De Braamsluipers togen naar de Laren om daar orchideeën uit 
te spitten. Daarna kregen de planten een duurzaam plekje in 
de Hoekwierde. 
In 2014 zijn er nog twee schoffelploegen ontstaan die een  
eigen werkwijze en ritme kennen. Simon, Fred en Hans W. 
zag je veel aan het werk in de vernieuwde grote border op 
het grote veld. En Elly, Johanna, Lieneke en Thom waren bijna  
wekelijks bezig in en rond de nieuwe steigerborder.

De Braamsluiperij

2.1.5 De Vogelbossers
Op elke tweede zaterdag van de maand zijn Greet, Hester,
Rob, Elise, Adri, José, Marion, Hans, Anneke W., Bert, Marrie, Jo-

han, Nicolette, Dick, Trees, Kees, Anneke Smit, Ruud en Anita 
actief in het Vogelbos. Anneke coördineert. Ondersteuning 
wordt bij oproep verzorgd door Ouwe van de Molen. Marrie 
en Ruud hebben in 2014 hun zeis certificaat gehaald. In het 
najaar heeft Jordi voor een forse dunning zorg gedragen. Met 
als gevolg onder andere het ontstaan van een bijzondere 
zwam.

De Vogelbossers

In het vogeljaarverslag van Greet wordt aangegeven wat het 
effect is van al die inzet op flora en fauna.

2.1.6 De hanging baskets (H.B.) watergeefploeg
In mei waren 16 mensen actief met het planten en ophangen 
van de baskets. Naar aanleiding van de ervaringen in 2013 is 
besloten om wekelijks de Hanging Baskets water te geven. 
Rob, Thom, Willem, Bram en Lap hebben zich, meestal op 
woensdag, aan deze klus verbonden. Per keer ging er 600 li-
ter water in de bakken. Met een zichtbaar resultaat. Wat was 
het dit jaar een fleurige pracht met die uitbundige bloei van 
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de baskets. Tot week 47 hebben wij genoten van de baskets.  
Bijna 28 weken lang.

Hanging baskets

2.1.7 De kindertuinen
Tini, Linda, Irma en Paul hebben in 2014 gezorgd voor een 
uitbreiding van de tuintjes. 20 kinderen zijn gestart met een 
tuintje. 14 van hen hebben dat met het grootste plezier tot het 
eind van het seizoen volgehouden 

De kindertuintjes 

2.2 Activiteiten op individuele basis.

2.2.1 Onderhoud woonomgeving
Velen hebben een stukje in hun directe woonomgeving  
geadopteerd en onderhouden dat stukje het hele jaar door. 
Dat varieert van het extra verzorgen van een hanging basket 
tot het onderhouden van een gedeelte van het openbaar 
groen of de openbare bestrating.  De eerste schoffel activitei-
ten zijn in week 10 waargenomen. In week 19 werden er al 
hagen gesnoeid. Al voor week 10  werden vele koppen van  
berenklauwen gesneld. Een stukje groen wordt onderhouden 
door Anton, Karin en Sandra, Ton, Bram, Alfred, Paul, Hans, Rob, 
Wim, Ate, Simon, Henk, Yvonne, Trees, Anita en Thom en Elly.
Een hoofdstuk apart is de prestatie van Lappie. Hij gaat  
jaarlijks in zijn uppie de kolken langs om die te schonen 
van onkruid. De verkeersborden neemt hij onder handen 
met een sopje. Ook leegt hij met regelmaat  de 5 afvalbak-
ken en 2 depodog-bakken van de wijk en loopt hij met zijn  
speciale karretje zijn zwerfafval rondes. Door de inzet van Lap 
is de Hoekwierde de schoonste wijk van Almere!

Onderhoud woonomgeving

2.2.2 Ontwikkelen
Wij hebben twee uitvinders in de wijk. Dat zijn Ton en Willem. 
Willem heeft zelfs de status van Willem Wortel weten te berei-
ken. Ton en Willem houden elkaar scherp met het uitvinden 
en bedenken van allerlei oplossingen voor vragen/wensen en 
“problemen”.
De meest verrukkelijke uitvinding van Willem is getest tijdens 
het midzomerfeeest en is vereeuwigd in de film die Groen 
Dichterbij van ons heeft gemaakt.
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Ontwikkelen

3. De projecten en projectjes in uitvoering, 
gerealiseerd of gestopt.

Verfraaiing van de wijk is een jaarlijks terugkerend thema  
tijdens de wijkbijeenkomsten in het begin van het jaar. Dan 
wordt de voortgang doorgenomen en praten wij over het  
oppakken van nieuwe ideeën. Realisatie van de ideeën is mede 
mogelijk door  het cadeau van de gemeente na afronding van 
het groot onderhoud, de GroenDichterbij prijs en specifieke 
aangevraagde subsidies.

3.1 KWAM. Gerealiseerd.

KWAM staat voor het KunstWerk van Anne-Marije. Een project-
groep, die bestaat uit Ton, Willem, Rob, Bram en Anne-Marije, 
sloot in mei de KWAM inspanningen. De officiële opening 
door de burgemeester waar 120 mensen getuige van waren 
vormde een mijlpaal in de geschiedenis van de wijk en van het 
kunstwerk. De KWAM’mers hebben zich in het voorjaar weke-
lijks in het zweet gewerkt om die opening mogelijk te maken.

Het kunstwerk van Anne-Marije

3.2 Wandelroute. In uitvoering.

Het Streekfonds Flevoland heeft middelen beschikbaar  
gesteld voor de afronding van dit project. In maart is de eerste 
QR tegel bij de Hoeksteen geplaatst. Lap is met Paul R. bezig 
geweest met de uitbreiding van de rode route. Aan het eind 
van het jaar is de tekst voor de info panelen, enkele QR-tegels, 
een huis aan huis folder en de routebeschrijvingen groten-
deels gereed.

De wandelroute langs de Hoeksteen
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3.3 Omvorming gebied rond de steiger.  Gerealiseerd.

Thom en Elly zijn de enthousiaste initiatiefnemers van de 
aanleg van de steigerborder en de nabij gelegen hypericum 
border. Na een overleg met geïnteresseerden over het beplan-
tingsplan zijn voor en tijdens de wijkwerkochtend van janua-
ri de planten de grond in gegaan. Je kunt je na de liefderijke 
verzorging van een jaar haast niet meer voorstellen dat deze 
entree van de wijk een jaar geleden uit louter gras bestond.

Omvorming gebied rond de steiger

3.4 Omvorming grote border grote veld. Gerealiseerd.

Met Simon als grote animator is samen met Fred, Hans en 
Anton een plan ontwikkeld met als doel een border die 
mooier is en makkelijker te onderhouden. Met grof geschut is 
eind maart in twee dagen de gehele border letterlijk op zijn 
kop gezet. Daarna heeft de initiatief groep de nodige uurtjes 
in de border doorgebracht. En het is een beetje vergelijkbaar 
als met de steigerborder. Je kunt je nu al niet meer voorstellen 
wat voor puinzooi  die border een jaar geleden was. In 2015 
zullen nog bloemrijke vaste planten geplant gaan worden.

Border ‘Simon’

3.5 Border ‘Yvonne, Henk, Trees en Simon’. Gerealiseerd.

De border op de hoek van het grote veld  is in 2013 gereor-
ganiseerd. Wat nog ontbrak was een rand met vaste planten. 
Tijdens de w.w.o. van maart zijn die planten geplant.

Border ‘Yvonne, Henk, Trees en Simon’

3.6 Vlinderstrook bosrand. Gerealiseerd.

In mei is  er een strook van een meter breed evenwijdig aan 
de dijk gespit. Twee weken later gingen de zaadjes de grond in 
en hebben wij daarna genoten van de vormen en kleuren van 
de planten en het rijke insecten en vlinderleven. Rond de trap 
werd het zaad gesponsord door Leida van Groei en Bloei. Dit 
was ook het meest bloemrijke stukje met Goudsbloemen en 
Oostindische kers. Aan de noordkant van de trap is 
Luzerne ingezaaid en ten zuiden Klaproos en Phacelia. 
De bosrand zelf was iets bloemrijker dan in 2013. De droogte 
is hier de grootste spelbreker om te komen tot een tsunami 
van bloemen.

De bosrand

3.7 Rozenboog. Gerealiseerd.

In mei belden Yvonne E. en Ouwe.  “Bij de Overloop gaat er een 
Rozenboog weg, is dat wat voor jullie?” Willem, Bram en Paul 
gaan kijken en zijn direct enthousiast. Na een discussie over 
de locatie zijn de boogelementen geplaatst in juni en juli. Aan 
de kop van het voetpad langs de gracht staat nu aan de ene 
kant een Kamperfoelieboog en aan de kant van de Kornbrug 
een Rozenboog. Veel tijd hebben Thom, Willem , Bram en Rob 
aan de bogen besteed. Een prima middel om de ledigheid na 
het opleveren van het KWAM op te vullen.
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De rozenboog

3.8 IJsvogelwand. Gerealiseerd.

“De wand zal worden opgeruimd” stond er in het verslag van 
2013. Tijdens de tweede zaagdag heeft Jos de wand terug la-
ten klappen. Op locatie ontstond samen met Ouwe een plan-
netje om werk met werk te maken en even verderop in de 
bocht een nieuwe wand te maken. Na overleg met betrokke-
nen is met een deel van het materiaal van de oude wand een 
nieuwe gemaakt. Twee weken later werden de eerste ijsvogels 
gesignaleerd. Tot een broedsucces heeft dat nog niet geleid.

De ijsvogelwand

3.9. Inplanten van bijzondere bomen/struiken achter 
40-50. Gerealiseeerd.

Bram en Alfred bedachten een overgangszone van privé naar 
het bos. Bijzonder struiken planten in een strook voor het 
hoge opgroeiende bos. In april en mei is dit gerealiseerd.

3.10 Het maken van een huiszwaluwen bolwerk. In uitvoe-
ring.

Na instemming van dit idee van Marion in de wijkbijeenkomst 
van maart heeft A.M. een ontwerp gemaakt. Er is gesproken 
over een geschikte locatie en Marion heeft een subsidie aan-
gevraagd. Die is in november gehonoreerd.  

3.11 Verfraaiing en uitbreiding van de gereedschaps-
berging. In uitvoering.

In januari is  het terrein rond de container door 8 man ge-
schoond. In week 21 is de inrichting gereorganiseerd door 
Bram, Lap, Willem en Rob. In juni vroeg stagiaire Ian naar een 
follow up van zijn eerste stage bij de EZH. In overleg met zijn 
begeleiders is dat de renovatie van de gereedschapsopslag 
geworden.

De gereedschapsopslag

3.12 Plaatsing welkomstborden. In uitvoering.

Aan dit project is in 2014 geen aandacht besteed.

3.13 Verbetering drainage. In uitvoering.

Ton heeft op basis van gegevens van Ingrid en Kees een
notitie opgesteld en onder de aandacht gebracht van de
juiste mensen in het stadhuis. In 2014 is vele malen door de 
fa. Knipscheer in opdracht van de gemeente gezocht naar de 
kapotgetrokken buizen. Het grootste deel is inmiddels gere-
pareerd en weer functioneel.

Drainagewerkzaamheden

3.14 Verbeteren border tegenover 49/50. Aangehouden.

De ideehouder ontbrak tijdens het tweede wijkoverleg. Dis-
cussie over het wel of niet vellen van een populier zorgde voor 
een pas op de plaats.
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Border t/o 49/50

3.15 Het oprichten van een ooievaarsnest op de plek waar 
niet gebouwd mag worden. Niet gerealiseerd.

De ideehouders hebben dit idee niet verder uitgewerkt.

3.16 Het realiseren van een kruidentuintje. Aangehouden

De ideehouder ontbrak tijdens het tweede wijkoverleg.  
Discussie over de locatie zorgde voor een pas op de plaats.

3.17 Het aanschaffen van een tent. Gerealiseerd

Er is een tent aangeschaft . Gebruik er van heeft bijgedragen 
tot het succes van het midzomerfeest, opening van het KWAM, 
de nacht van de nacht en de kerstbijeenkomst.

De aangeschafte tent

3.18 Het plaatsen van een kerstboom in december.
Aangehouden.

De ideehouder heeft de uitvoering van dit idee verschoven 
naar 2015.

3.19 Dodecaëders langs de kunstroute. Aangehouden.

Er is een sponsorbijdrage aangevraagd bij het RABO coöpe-
ratiefonds. Verder dan een nominatie is het niet gekomen.  
Hierdoor is dit project in de ijskast geplaatst.

3.20. Reanimatie trainingen. Gerealiseerd.

“Gaat het?”, is de standaard begroeting van de 16 mensen die 
hebben deelgenomen aan de twee reanimatie trainingen. Ine 
heeft twee oud collega’s Arjen en Magda naar de huiskamer 
gebracht om de zeer geanimeerde en effectieve trainingen te 
verzorgen.” Het is veilig!”.

De reanimatietraining

3.21 Schelpenpad langs de gracht. Gerealiseerd.

Het creëren van een aantrekkelijk en alternatief loopje voor 
met name hondenbezitters en natuurminnaars vormde de 
prikkel om een paadje langs de oever van gracht aan te leg-
gen. In week 13 werd de ligging aangegeven door middel van 
wat zand op het gazon. Later in het jaar wist Ouwe schelpen te 
regelen die door Tom, Willen, Rob, Lap en Ian zijn aangebracht.

3.22 Pipowagen. In uitvoering.

Een mobiel onderkomen voor een ieder die daar iets mee wil. 
Te gebruiken voor kinderfeestjes, natuur en milieueducatieve 
activiteiten en kan functioneren als hangplek voor seniore 
EZH’ ers. Dat is wat de bedoeling is van de pipo wagen. De wa-
gen arriveerde in week 21. Inmiddels is de wagen gebruikt als 
pannenkoeken wagen van Mammaloe tijdens het midzomer-
feest, als  rustpunt voor de vogelaars, als onderkomen voor 
een heks tijdens de lampjestocht. Als onderkomen voor een 
foto tentoonstelling tijdens de Nacht voor de Nacht. En als ge-
spreksonderwerp in de wijk toen Ingela en Rob aan het werk 
gingen met de restauratie en transformatie.

De Pipowagen
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4 Informeren en ontspannen

4.1 EZH weekjournaal

Paul plaatst wekelijks al het wel en wee over de EZH op  
www.hoekwierde.nl.  Op deze wijze kan een ieder, in bezit van 
een pc, zich op de hoogte stellen van de ervaringen en ontwik-
kelingen. Ook Decia, Hans en Marion plaatsen met regelmaat
een berichtje. Al met al blijkt www.hoekwierde.nl een veel  
bezochte informatiedrager. 

4.2 Huis aan huis nieuwsbulletin

Dit jaar zijn er twee  nieuwsbrieven  gemaakt en huis aan huis
verspreid. Het betrof informatie over de twee wijk overleggen 
die hebben plaatsgevonden. Op 11 februari en 11 maart.

4.3 Nieuwjaarsbijeenkomst

Een gezellige en feestelijke start van het nieuwe EZH jaar was 
er op 11 januari. 90 deelnemers ontmoeten elkaar. Zelfge-
maakte hapjes illustreren de betrokkenheid in de wijk.

Nieuwjaarsbijeenkomst

4.4 Wijkoverleggen

Aan de twee wijk overleggen van 11 februari en 11 maart 
werden door respectievelijk 35 en 24 mensen deelgenomen. 
Tijdens de eerste bijeenkomst is twee jaar zelfbeheer geëva-
lueerd. Daarnaast kregen de aandragers voor nieuwe ideeën 
de gelegenheid om de ideeën toe te lichten en met elkaar te 
bespreken  hoe verder. Zo wordt voor een ieder transparant 
wat, wanneer gebeurd in de wijk.

Wijkoverleg

4.5 Excursies/evenementen verzorgd door Greet en  
Hester

Dit jaar waren er de Vroege Vogelexcursie in mei, de trek- 
vogeltelling in week 40 en  de nacht van de nacht op 15 oktober.  
Die laatste activiteit kende  veel belangstelling van buiten 
de wijk. Aan deze gezamenlijke actie van EZH en de Vogel 
en Natuurwacht  Flevoland hebben zeker 100 mensen deel- 
genomen.
Het ‘Vogel jaarverslag Hoekwierde 2013’ van Greet verscheen 
in februari en bevat een bijzonder overzicht van de flora 
en fauna in de wijk. Ter ere van die gelegenheid hing Paul  
12 nieuwe nestkasten in het Windbos.

Nacht van de nacht

4.7 Open tuinen

Elise en Rob zijn de initiatiefnemers voor een open tuinen dag. 
Begin juni zijn velen in de gelegenheid te delen in de wonde-
ren en het plezier van de tuin.
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4.8 Rommelroute

Decia organiseerde voor het eerst  een rommelroute in de 
wijk. Op zaterdag 21 juni  heerst er een gezellige vrijmarkt- 
sfeer in de wijk. 

Voorbereidingen Rommelroute

4.9 Schouw

In week 38 was er de jaarlijkse schouw van de wijk. Ton, Lap en 
Paul liepen de wijk door , legden alles vast tbv de actualisering 
van het schouwrapport. Dat rapport bevat een groot deel van 
de  werkvoorraad van de EZH.

Schouw

4.10 jdb’en
Structureel gebruik van de jdb baan is in 2014 van de grond 
gekomen. Er was een toernooi en een zomeravond en dins-
dagavond najaarscompetitie. 

Jeu de boules

4.11 Midzomerfeest/bbq

83 deelnemers waren na de wijkwerkochtend van  juni in de 
middag en avond enthousiast over ons gezellige midzomer-
feest. Op die dag was er ook een filmploeg van Groen Dichter-
bij. De film heeft de bijzondere  sfeer vastgelegd.

Midzomerfeest

4.12 Kerstbijeenkomst

Op 21 december was er het derde wijk kerstsamenzijn.  
Glühwein, lekkere hapjes, het koor en The Voice zijn de succes-
volle ingrediënten.

Kerstbijeenkomst
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5 Afstemmen, ondersteunen en leren

5.1 EZH leerbedrijf

Begin februari ontving de EZH het certificaat dat behoord bij 
een erkend leerbedrijf voor leerlingen die een groen opleiding 
volgen. Ingrid informeert Lap, Willem, Rob , Bram  en Paul over 
wat dat betekent als er leerlingen van het Groenhorst bij ons 
stage komen lopen. Ian en Quinten zijn de eerste leerlingen 
die bij ons een stage hebben doorgebracht. Dat was in juni. 
Ian en Quinten hadden voor elke dag in de week een andere 
begeleider. Ian is dat zo goed bevallen dat hij ons vroeg ook 
in het najaar een nieuw stageperiode bij ons te mogen door-
brengen. In week 15 zaten Lap, Armand, Willem, Rob en Paul 
in de schoolbankjes van het Groenhorst. Hoe het beste om 
te gaan met de jeugd van tegenwoordig was het gespreks- 
thema.

EZH als leerbedrijf

5.2 Overleg Woongroep over huur huiskamer

Met Winnifred, Michel en Anneke als vertegenwoordigers van 
de Woongroep is er met Armand, Ton en Paul een huurover-
eenkomst over het gebruik van de huiskamer tot stand geko-
men. 

5.3 EZH bestuursoverleg

Het bestuur komt elk kwartaal een keer bij elkaar. De rol van 
penningmeester is dit jaar overgedragen van Armand naar 
Irma.

Penningmeester Irma

5.4 Overleg met bestuur volkstuinvereniging de Gouwen.

Elkaar informeren en optimaal samenwerken waren de  
aandachtspunten tijdens een overleg met het bestuur van de 
volkstuinvereniging. In het najaar vond er overleg plaats over 
de verfraaiing van de gereedschapsberging

Overleg met de volkstuinvereniging

5.5 Groen Dichterbij

In 2013 ontvingen wij de Groen Dichterbij Icoonprijs Groen 
doet goed is voor ons een weet. Voor anderen nog een vraag. 
In Utrecht was er in in week 6 een leerbijeenkomst waar Rob, 
Hans L, Yvonne, Henk en Willem aan deelnamen. Diezelfde 
groep vertegenwoordigde de EZH ook in het najaar (week 45) 
in een grote conferentie te Amersfoort. In de zomer was er in 
week 28 een evaluatiegesprek met Bram, Rob, Willem, Lap en 
Paul.
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Groen Dichetrbij

5.6 Gemeente

5.6.1 Overleg met Ouwe, Yvonne en Anke.
Paul stemt waar nodig af met Yvonne en Ouwe. Ton zit met 
regelmaat met Anke  rond de tafel.

Overleg

5.6.2 Wierdenoverleg/Stuurgroep 
In de zomer van 2013 hebben de bewoner vertegenwoordi-
gers in het overleg het” vertrouwen” in de instanties opge-
zegd .Na ruim een jaar radiostilte heeft Ton de behoefte bij 
de bewonerdeelnemers gepeild en geconstateerd dat een 
deel van deze groep voor een doorstart van het overleg is.  
In week 43 heeft er een lang en goed gesprek plaatsgevon-
den. Er is afgesproken dat het goed is deze informatie met alle  
geïnteresseerde wierdenaren te delen. Begin 2015 komt er een  
algemene informatie avond voor Wierdenaren. Van de stuur-
groep Integrale Wijkaanpak is taal nog teken vernomen.

Wierdenoverleg/Stuurgroep

5.6.3 College/Raad
In maart waren er de gemeenteraadsverkiezingen. In week 
24 zijn wij gastheer voor de nieuwe raadsleden die een flits- 
bezoek aan de Hoekwierde brengen.

5.6.4 Planprocessen de Laren en de Wierden/ Raad van 
State.
Met 20 stemmen voor en 18 stemmen tegen stemde de raad 
voor het bestemmingsplan de wierden en voor de bouw van 
een torenflat op de plek waar niet gebouwd mag worden. 
Net als 4 jaar geleden werd vlak voor de gemeenteraadsver-
kiezingen door de coalitie een voor de bewoners ongewenst 
bouwplan er door gedrukt. Begin februari werd gestart met 
kapwerk bij de Laren met als resultaat dat 3 reeën naar het 
grote veld vluchtte om daar even bij te komen van die bru-
te aanval op hun biotoop .Eind maart ging ons beroepschrift 
met een handtekening van bijna alle Hoekwierders naar de 
Raad van State. De zitting vond plaats op 30 september. Ine, 
Leida,Paul, Hans en Simon hebben vanuit EZH-zijde alles wat 
in hun vermogen ligt ingezet om de rechters te overtuigen 
dat de gemeente niet goed bezig is. Jammer genoeg hebben 
de rechters het bestemmingsplan niet vernietigd. Zij konden 
niet meer doen dan te constateren dat de gemeente niet 
onderbouwd heeft  dat er een regionale behoefte is voor de 
bouw van een flat op de plek waar niet gebouwd mag worden. 
Er komt  een vervolg “gesprek” met de nieuwe raad. 
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5.7 Bezoekers/gasten

5.7.1 Gemeente Amsterdam Noord
In week 14 hebben 25 mensen uit Amsterdam Noord een 
bezoek gebracht aan de wijk. Geïnspireerd keerden zij huis-
waarts.

5.7.2 Gemeente Groningen
Wethouder, ambtenaren en bewoners van Groningen  
kwamen op bezoek in week 35. Als dank voor het aangenaam 
verpozen ontvingen wij twee duurzame nestkasten die een 
week later zijn opgehangen in de bomen rond de speelplek 
op het grote veld.

5.7.3 Gemeente Deventer
In week 37 was er een complete dienst van 40 mensen uit de 
gemeente Deventer te gast. Een andere groep, een andere 
sfeer maar veel enthousiasme en waardering voor onze pres-
tatie.

5.7.4 Bezoek 2e Kamer lid Bram van Oijk (Groen Links)
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft 
Bram van Oijk een bezoek gebracht aan de Wierden en de 
Hoekwierde. 

5.7.5 Studenten en geïnteresseerden
Ton en Paul krijgen van veel studenten en bewoners uit
andere gemeenten vragen en  verzoeken tot interviews en 
leveren van een bijdrage aan workshops. Zo spraken zij met 
2 studenten uit Maastricht, 2 studenten uit Rotterdam, een 
student van de Erasmus universiteit  en een studente journa-
listiek. Rob heeft in week 38 40 studenten geïnformeerd die 
zonder aankondiging de wijk kwamen binnen gestapt. 

5.8 Zelfbeheer buiten de Hoekwierde

5.8.1 Conferentie
Ton heeft in januari samen met vertegenwoordigers van alle 
zelfbeheer initiatieven in Almere een conferentie georgani-
seerd op de Kemphaan. In Almere blijkt een grote behoefte 
aan het delen van ervaringen en inzichten over het zelf- 
beheer. Naast Ton namen Bram, Willem en Hans L. deel aan  
deze geslaagde conferentie.
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5.8.2 Faciliteren en ondersteunen
Paul en Ouwe hebben Linda cs geholpen bij de aanleg van 
een kinderspeelbosje naast Lapland. Willem helpt op verzoek 
in de Kim- en Kornwierde met maaien. Ton heeft een maaier 
en een aanhanger voorgefinancierd tbv oa zelfbeheerders  in 
de Wierden en de Marken. Ton is in gesprek met de gemeente 
om te komen tot een structurele en duurzame regeling.

5.8.3 VNG congres
In juni organiseerde de VNG in Lelystad een inspiratie  
festival over beheer . Of wij daar een bijdrage konden leveren?   
Quinten, Hans L.  en Paul waren in staat de vele ambtelijke en 
bestuurlijke vertegenwoordigers te verbazen en te vermaken.

5.8.4 NVRD congres
Ton spreekt eind juni tijdens het jaarlijkse congres voor de  
afvalbranche.

6. Nieuws/publiciteit/erkenning/steun.

6.1 Icoonproject Groen Dichterbij 2014

De EZH verkreeg op 23 november 2013 te Amersfoort de 
GroenDichterbij icoonprijs 2014. De EZH verplicht zich daar-
mee onze leerervaringen zo goed mogelijk uit te dragen 
hetgeen wij intens hebben gedaan zoals in hoofdstuk 5 is  
beschreven.

6.2 Oranjefonds

In het voorjaar schonk het Oranjefonds 450 euro voor het 
huiszwaluwproject.

De zwaluwentil

6.3 Streekfonds

Het Streekfonds Flevoland stelde 2.000 euro beschikbaar voor 
de digitalisering van de wandelpaden.

6.4 Vouchers voor opleidingen

Via de regeling Groen Doen van het Ministerie van Economi-
sche Zaken zijn drie opleidingsvouchers verkregen. De vou-
chers zijn gebruikt voor een instructie voor het gebruik van 
de bosmaaier, motorkettingzaag en de grasmaaimachine.  
In week 21 heeft de scholing plaats gevonden.

6.5 Ballast Nedam

Jan van de Garde is werkzaam bij Ballast Nedam. Hij vertegen-
wooordigt één van de aannemers voor groen werk van de  
gemeente. Zo heeft Jan, in opdracht van Ouwe, veel werk voor 
de Hoekwierde uitgevoerd. Jan heeft ons bij verschillende 
projecten geholpen, zoals bij de kindertuinen, de rozenboog, 
de steigerborder, stalling pipo, de grote border op het grote 
veld en het complexe maaiwerk.
Jan, bedankt! Ook nog voor de amberboom die je ons cadeau 
hebt gedaan.

Ballast Nedam
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6.6 Media

6.6.1 Almere Deze Week en Almere Vandaag
Divers berichten over het zelfbeheer en de bouwplannen van 
de gemeente in het groen van de Wierden verschenen in de 
twee Almeerse huis aan huisbladen. Wij werden veelvuldig 
geciteerd.

6.6.2 EZH in GRAM
In het vakblad GRAM van de vuilinzamel branche is Ton  
geïnterviewd over onze leerervaringen en inzichten.

6.6.3 Groen Dichterbij film.
Tijdens het midzomerfeest heeft een filmploeg een beeldver-
slag van ons gemaakt. Dat is een sprekend filmpje geworden.

6.6.4 journaliste Lidewij Loorbach.
Lidewij was bij ons bezoek en heeft een rapportage gemaakt 
van o.a. de Braamsluiperij.

7 Diversen

7.1 Vandalisme
Er blijven kinderen en volwassenen die op zoek zijn naar het 
frustreren van anderen. Met schouderophalen tot gevolg.   
Wij corrigeren gelijk. In 2014 was er sprake van:

7.1.1. De zakjestrekker
Elke keer als Lap de plastic zakjes in de depodogbak op het 
grote veld goed deed was er iemand die de boel gelijk weer 
aan gort trok. Lap heeft uiteindelijk gewonnen. 

7.1.2 De paaltjesfetisjist
Paaltjes uit de grond trekken en paaltjes een slag draaien.  
De “paaltjestrekker” heeft alles ondernomen om Lap te frustre-
ren. Uiteraard zonder resultaaat. Lap wint door blijmoedig elke 
frustratie poging lachend te corrigeren door nieuwe paaltjes 
te plaatsten dan wel de paaltjes weer correct terug te draaien 
en sneaky dieper en vaster te zetten.

7.1 .3 De matrasdumper
Verbazing toen in week 39 er zo maar een matras in de wijk 
verscheen maar een paar dagen later ook weer verdween.

7.1.4 De winkelwagen misbruiker
In week 44 liet iemand een winkelwagen achter in de wijk.  
Lap doneerde het ding aan het wierdendok. Het wagentje 
heeft een mooi tweede leven.

7.1.5 De protestbordduwer
In het voorjaar is ons protestbord drie keer omver getrok-
ken en weer gerestaureerd. De vierde keer dachten wij;  “jou  
gunnen wij dat plezier niet meer”
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7.1.6 Diefstallen
Dit jaar waren er minder  inbraken in woningen en auto’s.  
Een aantal bewoners heeft maatregelen genomen in de vorm
van nieuw hang- en sluitwerk en het aanbrengen van beveili-
gingssystemen. Alertheid blijft geboden.

7.2 Klachten

In toenemende mate zijn wij in staat klachten te voorkomen. 
Zijn er toch klachten van bewoners die ingediend worden 
bij de Gemeente dan gaan die direct naar  Paul, die de rol 
van klachtencoördinator vervult. Dit jaar zijn er geen forme-
le klachten ontvangen. Wel zijn wij druk geweest met een  
tuinvuil dumper waar naar ons inziens de gemeentelijke  
handhaving opzichtig faalde. Op verzoek van passanten 
van het Windbos is er een gevaarlijk ogende tak van een  
populier verwijderd in week 23. Ook is er gesproken over het  
wel/niet plaatsen van 30 kilometer bordjes. Het vernielen 
van het graspad langs de kwelsloot had de aandacht. En een  
reparatie van de bestrating was nodig op een plek waar aan 
de ondergrondse kabels was gewerkt.

7.3 Verrassingen

7.3.1 De beelden van Beest
De heer van Beest plaatste een vrolijke visser langs de gracht.

7.3.2 Creaties van Jordi
Jordi heeft in opdracht van Ouwe voor veel zaagwerk in de 
wijk zorg gedragen. De grote geschubde Jordi zwam was een 
van de door hem achter gelaten handtekeningen.

7.3.3 Schenkingen van tuinplanten
Niet alleen uit de wijk maar ook uit de Velden kwamen er  
kruiwagens vol met vaste planten die een tweede leven in de 
vaste planten borders kregen.

7.3.4 Schenking gereedschap 
Frank doneerde een maaier aan de wijk en Hans W. een  
aanhangwagen. 



8 Financiën

Winst en verlies per 31 december 2014

Kosten 2013 2014 Opbrengsten 2013 2014
 
Afschrijvingen e 1.885 1.885 Beheervergoeding Almere e 10.000 10.000
Gereedschappen en materialen  1.331 3.046 Opleidingsvouchers 3.000
Onderhoud 1.764 869 Groen Dichterbij 0 20.000
Brandstoffen 1.481 1.105 Bezoek vergoedingen 0 880
Verzekeringen 745 676 Streekfonds Flevoland 0 1.500
Bijeenkomsten en communicatie 1.281 2.364 Diversen 0 1.112
Opleidingen 0 3.324
Groot onderhoud 3e fase/verfraaiing 703 3.491
Contributie en huur 0 712
Diversen 1.336 1.586
 e 10.526 19.058  e 13.797 33.492

Winst voor bestemming e 3.271 14.434
 

Winstbestemming
 
Reservering opleidingen e 3.000 -3.000
Reservering Groen Dichterbij 0 12.295
Voorziening herinvestering  1.885 1.885
Toevoeging eigen vermogen -1.614 3.254

 

Balans per 31 december 2014

Activa 2013 2014 Passiva 2013 2014
Vaste activa e 5.454 3.569 Eigen vermogen e 1.048 4.302
Debiteuren 0 0 Reservering opleidingen 3.000 0
Nog te ontvangen baten 709 0 Reservering Groen Dichterbij 0 12.295
Spaarrekening 5.000 25.105 Voorziening vervangingsaanschaf 11.646 13.531
Bank 4.531 1.454
 e 15.694 30.128  e 15.694 30.128

Activiteit  mensuren Eigen uren 
 2013 2014 
Regulier onderhoud  2.800  
Projecten verfraaiing  1.600
Coördinatie/communicatie extern  350
Totaal 4.250 4.750

Omgezet in € € 19.125 21.375   

Naast de financiele bijdrage is de tijd die bewoners besteden 
aan het beheren van de openbare ruimte essentieel.
Zonder inzet van bewoners zou er niets gebeuren.
 
We hebben een inschatting gemaakt hoeveel uren er geïnves-
teerd zijn.
In 2014 zijn een aanzienlijk aantal (1.600) uren besteedt aan het 
verfraaien van de Hoekwierde.

Daarnaast zijn veel uren geïnvesteerd in het delen van ervarin-
gen met belangstellenden in Nederland

Om een vergelijk te maken met de financiële bijdragen zijn de 
bestede uren vermenigvuldigd met de belastingvrije vrijwilli-
gersvergoeding van € 4,50 per uur.
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