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Wie zijn wij?

Andere initiatieven zelfbeheer, geïnteresseerde 
ambtenaren en bestuurders, studenten. De EZH is 
een erkend leerbedrijf (31).

80 deelnemers uit de Velden, Hoekwierde, Kim-
wierde en Kornwierde (22). Informele en formele 
communicatie tijdens werkbijeenkomsten (23), 
buurtoverleg (24), midzomerfeest (25) en kerst-
feest (26).
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Waarom doen wij dit?
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Verbeteren en intensiveren van de sociale ver-
banden (27). Plezier maken (28). Behoud en ver-
beteren groene kwaliteit woonomgeving (29). 
Vergroten biodiversiteit (30).

Wie helpen wij?

Steun en erkenning van: 

       

      

Wierdenfonds
Ars Donandi

Fotografi e:
O.a. Arjen van Veen 

Informatie:
www.hoekwierde.nl

Ton Huijzer (ton@zelfbeheer.net) 
Paul Weber (weberlaurent@kpnmail.nl)

Vormgeving:
dees[tp], www.dees-tp.nl
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Wat hebben wij gebouwd?

Regulier onderhoud in groepsverband
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Sleutelclub: Onderhoud materiaal en materieel (1). 
Braamsluipers: In het zomerseizoen op donderdag-
avond schoffelen, snoeien, knippen en maaien (2).  
Maaiploeg: Maaien en borstelen waar en wanneer 
nodig (3). Hanging basket ploeg: Elke woens-
dag krijgen de planten in de hanging baskets  
water (4). Vogelbosserij: Elke tweede zaterdag 
van de maand is er onderhoud in het vogelbos (5).  
Wijkwerkochtend (WWO): Elke laatste zaterdag van 
de maand zijn er in de gehele buurt activiteiten (6).  
Zaagploeg: 5x per jaar is er voor het groot onder-
houd in het bos een zaagdag (7).Onderhoud op individuele basis

Velen onderhouden een stukje openbare ruimte in  
de directe woonomgeving.
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Plantsoenvakken en bosgebieden zijn omge-
vormd (8). Een boomgaard op het centrale gras-
veld (9). Hanging baskets door de hele wijk (10).  
Een jeu de boules baan op het centrale grasveld 
(11). Natuurlijke speelvoorzieningen op het 
centrale grasveld (12). Kunstwerk ‘KWAM’ (13). 
Kunstwerk ‘De Hoeksteen’ (14). Rozenbogen 
langs de gracht (15). Een huiszwaluwentil (16).  
Een vogelkijkhut (17). Een natuur kinder- 
speelparadijs (18). Project natuurbouw Kwel-
beek (19). Project natuurbouw Kwelwadi (20).  
Project natuurbouw Kwelplas (21).
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