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Er was eens……… nee: er is
Er is een wijk in Almere, met de naam Hoekwierde en daar wonen mensen die met elkaar een heel grote
tuin hebben.
Medio 2010 rondde de gemeente Almere het groot onderhoud af in de Hoekwierde. De nieuwe verharding
en her inplant van groen leverde een positief effect op de wijk.
Omdat de bewoners dat hoge kwaliteitsniveau vast wilden houden hebben zij de koppen bij elkaar
gestoken en de gemeente Almere het voorstel gedaan om alle beheer van de (zichtbare) openbare ruimte
zelf uit te voeren.
Het leverde in het stadhuis een enthousiaste reactie op en begin 2011 is gebruikt om het zelfbeheer vorm
te geven.
In dit activiteitenverslag vind je het resultaat van het zelfbeheer vanaf oktober 2011 tot december 2012.
Op onze website www.hoekwierde.nl kan je nog veel meer vinden.

Laatste zaterdagochtend in de maand: wijkwerkochtend

Elk rood stipje staat voor een huishouden dat betrokken is.

Met trots presenteren wij dit verslag.
Het resultaat door samen in de wijk te werken overtreft in hoge mate onze verwachtingen.

Het bestuur van Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde
Armand van Delft
Paul Weber
Ton Huijzer
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Maaien
De Kubota (maaier) aankoop was een
bijzondere bevalling. Na adviezen van de
mannen van Bogaart en van Ouwe zijn Ton en
Paul stad en land afgereden op zoek naar
machines met een acceptabel prijs/kwaliteit
verhouding.
Ondertussen moest er keihard gewerkt
worden om de stalling op tijd beschikbaar te
hebben.
20 april 2012 was een bijzondere maaidag. De
Kubota maaier arriveerde na een reis uit
Friesland en de eerste vierkante meters
werden die dag door gretige aspirant maaiers
gemaaid. De dagen erna werden er meerdere
oefenrondjes gedraaid. De volledige eerste
maaironde was op 22 mei.
Maaibaas Bram coördineert de maaiwerkzaamheden. Hij heeft de 12 maaivrijwilligers
ingedeeld in 4 groepen van drie. Om de twee
weken heeft zo een ploeg dienst. Naast het
maaien met de Kubota wordt ook gebruik
gemaakt van de twee bosmaaiers zodat
randjes en rond paaltjes het aanzien tip top is.
Na enkele maanden heeft de Hoekwierde het
mooiste gazon van Almere. Aan het eind van
maaiseizoen werd er door de maaiploegen
ook graskantjes recht gemaaid met de
graskanten-machine.
Het bijzonder natte seizoen kende maar liefst
17 maaidagen. Het Kubota onderhoudsteam
bestaat uit Bram, Lap en Ton.
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Wijkwerkochtenden
In 2011 waren 60 vrijwilligers actief bij de
actie “Hoekwierde schoon de winter in”.
Ook waren er in 2011 acht traditionele
Windboswerkweekeinden en even zoveel
Vogelboswerkochtenden.
In 2012 is er een andere structuur ontstaan.
De Vogelbosochtenden zijn gebleven op de
tweede zaterdag van de maand.
De coördinatie wordt verzorgd door Petra van
Landschapsbeheer.
Na een drietal Windboswerkweekeinden in
2012 is er de wijkwerkochtend ontstaan op de
laatste zaterdag van de maand. Alle klussen in
het bos en de wijk worden dan aangepakt.
Paul coördineert de werkochtenden.
In de zomer werd de catering bij mensen
thuis verzorgd. In de winterperiode is
dankbaar gebruik gemaakt van de
voorzieningen van de woongroep.
Er zijn acht wijkwerkochtenden georganiseerd
met een deelname van 30 tot 50 vrijwilligers
per ochtend.
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http://www.hoekwierde.nl/?p=1379
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Schoffelen
Velen houden de borders in de buurt van hun
eigen voortuin schoon.
Het is ons streven en uitgangspunt dat
bewoners zo veel mogelijk het dagelijks
onderhoud dicht bij hun voordeur oppakken.
Dus een ruime betekenis van het eigen
straatje schoonhouden.
Het meer anonieme groen wordt planmatig
geschoffeld door de Braamsluipers en tijdens
de wijkwerkochtenden. Al het schoffelwerk in
het bungalow gedeelte van de wijk wordt
gecoördineerd door Greet.
De schoffelaars van Greet hebben zichzelf de
naam Braamsluipers gegeven. Op negen
avonden hebben de Braamsluipers de borders
en de hagen schoon gehouden van
ongewenste kruiden. Na afloop van het werk
blijft de groep graag met een hapje en een
drankje nagenieten.
Voor het andere deel van de wijk wordt er
niet planmatig door een aparte groep
geschoffeld. Tijdens de wijkwerkochtenden is
er een keer per maand geschoffeld in de
borders op het grote grasveld.
Er zijn hoekjes in de wijk waar weinig tot niet
geschoffeld wordt. Hier wonen minder
vrijwilligers en het netheidniveau is hier
minder dan elders in de wijk maar weer gelijk
aan het “oude” gemeenteniveau. Kennelijk is
dit beeld voor de omwonenden acceptabel.
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Bosonderhoud
Het onderhoud van de bosvakken in de
Hoekwierde kent een lange traditie van
beheer door vrijwilligers.
Landschapsbeheer Flevoland ondersteunt een
tiental jaren het onderhoud van het Vogelbos.
Op de tweede zaterdag van de maand wordt
er in de ochtend gewerkt door gemiddeld een
tiental vrijwilligers.
Het onderhoud van het Windbos is al 25 jaar
het domein van een aantal bewoners.
Vanaf 2009 wordt er op basis van een
beheerplan planmatig beheerd tijdens de
Windboswerk-weekenden, die Paul in het
winterseizoen organiseerde. Op zaterdag en
zondagochtend van het laatste weekend van
de maand werd er door 10 à 20 mensen
gezaagd, gerild, geplant en gemaaid.
In 2012 zijn de Windboswerkweekeinden
geïntegreerd in de wijkwerkochtenden. Ouwe
van der Molen van de gemeente regelt de
zware en complexe vellingen van bomen. De
EZH zaagploeg ruimt het daarna op.
In EZH verband is een zaagploeg geformeerd.
Op de woensdag voorafgaande aan de week
van de wijkwerkochtend wordt er gezaagd en
gerild.
Er zijn in 2011 en 2012 acht zaagdagen
geweest.
Het uitvoeren van achterstallig onderhoud van
het Windbos is het doel. Daarnaast is er het
streven het Windbos te geleiden naar een
afwisselend en mooi bos met een grote
soortenrijkdom.
De zaagploeg maakt gebruik van het vereiste
veiligheidsmaterieel en beschikt over twee
kettingzagen.
http://www.hoekwierde.nl/?p=47
http://www.hoekwierde.nl/?p=5784
Ook is er voor de vogels extra aandacht.
Verschillende types volgelhuisjes en
voederplaatsen zijn in het bos te vinden.
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Nieuwbouwplannen
Tot ons grote verdriet heeft de gemeenteraad
van Almere in 2010 besloten om in onze
woonomgeving te gaan bouwen. Een
onbegrijpelijk dom besluit, dat zonder ons tot
stand is gekomen. Wij wonen hier vanwege
het fraaie groen en het groene landschap in
onze woonomgeving en wij ervaren het
besluit van de raad als een grove verstoring
van ons woonplezier.
Onze afkeer kreeg gestalte in een tweetal
grote demonstraties. Er zijn spandoeken
opgehangen op de plek achter het Krachtveld
waar niet gebouwd mag worden en er was
een demonstratie op de plek waar niet
gebouwd mag worden aan de dijk.
Raadsleden zijn uitgenodigd een wandeling
door het gebied te maken.
De gemeente heeft in vervolg van dat
bouwbesluit twee bestemmingsplan
processen in gang gezet.
Een voor de Laren en een voor de Wierden.
De EZH heeft een drietal informatieavonden
georganiseerd om zo goed mogelijk op de
hoogte te zijn van het planproces.
Projectleidster Linda Baan is twee keer bij ons
te gast geweest om ons te informeren. Zeer
velen hebben een zienswijze ingediend over
de Laren en een inspraakreactie over de
Wierden.
De politieke discussie zal in 2013 plaatsvinden.

http://www.hoekwierde.nl/?p=2842
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Buurtfeest, Kerstbijeenkomst en
Nieuwjaarsbijeenkomsten
Een van de EZH uitgangspunten is dat
deelnemers geen financiële vergoeding voor
hun inzet krijgen.
De waardering voor de enorme inzet komt tot
uiting in het samen vieren van een feestje.
In de zomer was er een geslaagd feest met
lekker eten en drinken op het grote veld.
Ook bij de twee nieuwjaarsbijeenkomsten
waar op beeldende wijze teruggekeken werd
op de prestaties van 2011 en 2012, wordt de
drank uit de EZH kas betaald.
Het eten bij deze gelegenheden komt uit de
keuken van de vele deelnemers.
Vlak voor de Kerst hebben een aantal
bewoners het initiatief genomen een eigen
wijk-kerstfeest te organiseren.
Hiertoe is een Hoekwierdekoor opgericht en
heeft onze eigen Daniël een aantal fraaie
liedjes gezongen. Met glühwein en lekker
eten hadden velen een bijzonder geslaagde
avond.
http://www.hoekwierde.nl/?p=4250
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Flora en Fauna
Er zijn opvallend veel vogelkenners en
liefhebbers in de wijk. Greet heeft vier
excursies georganiseerd. En er was een aparte
dag voor vogeltrek waarnemingen.
Leuk was een geslaagde nachtvlinder excursie.
Vele activiteiten in de wijk zijn gericht op een
zo groot mogelijke diversiteit aan flora en
fauna.
In het bos zijn vele bijzonder struiken en
bomen aangeplant. Langs de bosrand is een
kruidenstrook in aanleg.
Langs de gracht zijn voedselarme oevers
gemaakt en is een zaadmengsel behorende bij
een natte duinvallei ingezaaid. Het riet wordt
gedeeltelijk niet gemaaid vanwege het
broeden van de rietvogels.
Op de weiden tussen de dijk en het fietspad is
een opmerkelijke vegetatie ontstaan met een
fraaie en bijzondere orchideeën, ratelaar
plantengemeenschap.
Greet heeft een jaarverslag gemaakt: “Vogel
jaarverslag Hoekwierde 2011”.
Ook de hier voorkomende vlinders krijgen in
dit verslag uitgebreid aandacht.
http://www.hoekwierde.nl/wpcontent/uploads/VogeljaarverslagHoekwierde-2011.pdf
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Schouwen
Als afronding van het bijna drie jaar durende
traject van het groot onderhoud heeft de EZH
in 2011 en 2012 een wijkschouw
georganiseerd. Vastgelegd is de staat van
onderhoud nu de bewoners zelf het beheer
gaan verzorgen. Voortvarend hebben de
gemeente en vrijwilligers een groot aantal
actiepunten opgepakt.
De EZH organiseert nu twee keer per jaar een
schouwmoment. Het schouwrapport krijgt
daarmee een up date en vormt daardoor een
actueel werkplan voor de komende periode.
Een tweetal grote structurele zaken vragen om
aandacht.
Het betreft de drainage-problematiek en de
waterhuishouding van het grote centrale
grasveld.
Schouwrapport sept 2012
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Communicatie
Decia heeft in april 2011 een
informatieplatform ontworpen.
www.hoekwierde.nl.
In toenemende mate wordt daar gebruik van
gemaakt en worden de nieuwe berichten
gelezen.
Elke week schrijft Paul het EZH weekjournaal
en van alle voorvallen en bijeenkomsten
worden door velen berichtjes op de site
geplaatst.
De site is de vervanger van de nieuwsbrieven.
In 1011 zijn er nog drie verschenen en in 2012
twee.
Alleen bij heel bijzondere zaken wordt er een
nieuwsbrief huis aan huis verspreid. Een
enkeling in de wijk heeft geen beschikking
over een internetaansluiting.
De gemeenschappelijke ruimte van de
woongroep is opgeschaald naar praathuis voor
de gehele wijk.
Totaal zijn er zeven wijkbijeenkomsten
georganiseerd. Zonder uitzondering met een
grote opkomst en actieve deelname.
Heel effectief is de tamtam tijdens de
gemeenschappelijk buurtactiviteiten.
Nieuws gaat snel rond.
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/9324
9/almere-hoekwierde-gaat-groen-zelfonderhouden
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Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde
Op 23 juli 2012 is de samenwerkingsovereenkomst getekend door de
verantwoordelijk wethouder Ed Anker en
ambtenaar Mart van de Wiel en het bestuur
van de stichting EZH.
Op die dag kende wij de inzet van een tijdelijk
inzetbare vrijwilliger: Ed Anker maaide een
stuk van het grote grasveld.
De EZH is gestart met twee informatieavonden op 12 september en 13 oktober
2011. Wie doet wat waarom en wanneer
kwamen daar breed aan de orde.
De eerste grote wijkacties waren op 5 en 19
november 2011. Door de inzet van 60 actieve
buren ging de Hoekwierde schoon de winter
in.
Op 20 oktober 2011 heeft het bestuur de
stichtingsakte ondertekend bij notaris
Meindert de Boer. Door bemiddeling van
“Mooi zo, Goed zo” werd hier niets voor
berekend.
Het bestuur van de stichting EZH bestaat uit
Armand, Ton en Paul. Het bestuur komt elk
kwartaal bij elkaar. De afsprakenlijsten
worden op de site geplaatst.
Activiteiten in openbaar gebied vergen
rugdekking: er zijn verzekeringen afgesloten
voor zowel de betrokken mensen, de
opslaglocatie als het materieel.
http://www.hoekwierde.nl/?page_id=3158
Miranda Jonker is, als gebiedsmanager Almere
Haven, de gemeentelijke verbindingsofficier.
Haar steun en coaching vormden één van de
succesfactoren in de opstartfase.
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Containers
Met behulp van de adviezen en steun van
Bogaart Almere en Ouwe van der Molen is
gereedschap aangeschaft en is er een
maaimachine gekocht. Een onderkomen voor
dit gereedschap en materieel is een vereiste
voor het zelfbeheer. Een bestaande
voorziening was niet beschikbaar.
Na goed overleg met de betrokken bewoners
en de volkstuinvereniging zijn er in het najaar
van 2011 twee zeecontainers geplaatst op het
volkstuincomplex. Tientallen deelnemers
hebben gedurende een periode van vier
maanden elk beschikbaar uurtje besteed aan
het bouwrijp maken, verbouw en het
inrichten van de container en de omgeving.
Na klachten uit de omgeving is de elektragenerator afgestoten en heeft Willem accu’s
geplaatst voor de benodigde lichtvoorziening.
Bij het vinden van beschikbare financiële
middelen zal er een grasdak worden gemaakt
en zullen er “groenwanden” gecreëerd
worden. Dit opdat de containers optimaal
worden ingebed in de groene omgeving.

http://www.hoekwierde.nl/?p=1211
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Afronding Groot Onderhoud 1
Het groot onderhoud heeft bijzonder veel
overlast met zich mee gebracht. Het resultaat
is gelukkig ver boven verwachting. De wijk is
herboren. En het is goed om te voorkomen
dat de wijk weer in een fase van verloedering
terugvalt. Voor velen een inspiratie om mee te
doen aan het zelfbeheer.
De gemeente Almere heeft een budget
beschikbaar gesteld voor het verfraaien van
de wijk.
De EZH is gemandateerd de besteding van dit
budget (€ 21.000) naar inzichten van de
bewoners aan te wenden.
Op 9 februari en 23 februari heeft de EZH
twee informatie avonden georganiseerd en
een ieder gevraagd voorstellen in te dienen.
Veel voorstellen zijn in het jaar 2012
gerealiseerd. Ook in 2013 zullen er nog
projecten ter hand worden genomen. Door de
meeste projecten zelf te doen is er
opmerkelijk veel tot stand gekomen.
Gerealiseerd zijn:
 Een jeu de boules baan
 Een boomgaard
 Vaste planten borders
 Verschraling delen van de grachtenoever
en inzaai van een bijzonder zaadmengsel
 Aanleg kruidenstrook langs het Windbos
 Kunstwerk de Hoeksteen
 Klimbomen op het grote veld voor de
kinderen
 Plaatsing twee Depodog-bakken
 Rozenboog
 Rozenborders
 Bollenborders
 Restauratie oever kwelsloot
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Afronding Groot Onderhoud 2
In voorbereiding en uitvoering zijn:
 Realisatie ijsvogelwand
 Plaatsing welkomstborden
 Realisatie informatie borden bij het
Windbos
 Hanging baskets
 Kunstwerk van Anne Marije
 Deklat op doelpalen
 Plaatsing natuurlijke banken in het
Windbos
http://www.hoekwierde.nl/?p=5116

http://www.hoekwierde.nl/?p=3093
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Wie doet wat
Vogelbossers
Nicolette, Hans, Marion, Anneke, Johanna,
Elise, Marrie, Johan, Adrie, Hester, Greet,
Anneke, Rob, Anita, Bert, Peter, Barbara,
Ruud, Dick, Tom, Josee, Eline en Nanette
Petra en Jessica van Landschapsbeheer
Maaiploeg
Armand, Hans, Milko, Bram, Ton, Paul, Boelo,
Eric, Jos, Kees, Lap en Jan
Schoffelploeg de Braamsluipers
Greet, Hester, Anita, Lap, Tom, Johan, Anneke,
Rob, Johanna, Nicolette, Ruud, Trees, Kees,
Henk en Yvonne
Zaagploeg
Hans, Arjen, Armand, Jos, Paul, Ton, Alfred,
Fred, Thom, Chris, Bert en Ate
Wijkwerkochtenden en op individuele basis
Hans, Kees, Chris, Birgit, Irma, Armand,
Camelia, Rob, Patricia, Roy, Ate, Hein, Ingrid,
Decia, Eric, Simon, Fred, Anton, Jan, Nike,
Karin, Milko, Martin, Sandra, Henny, Rene,
Chris, Karin, Alfred, Diana, Margreet, Bram,
Ton, Anneke, Ad, Ans, Wouter, Liesbeth, Bert,
Louise, Leida, Els, Hans, Ine, Paul, Michel,
Anne Marije, Huib, Marrie, Ingela, Nienke,
Eline, Anneke, Bert, Menno, Winnifred, Guido,
Boelo, Susan, Henriette, Noelle, Rein, Dick,
Greet, Hester, Frank, Roelie, Anita, Anneke,
Nicolette, Johanna, Bart, Trees, Kees, Yvonne,
Henk, Ruud, Ingrid, Korrie, Wim, Marion,
Hans, Fietje, Hans, Wil, Jos, Lidia, Rob, Elise,
Kees, Paula, Andre, Hugo, Ron, Ad, Thom,
Elly,Willem, Johanna, Lieneke en Martin.

Betrokkenheid

Betrokken huishoudens
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EZH en de “buitenwereld”
Een belangrijke impuls voor de oprichting van de EZH
was een bijdrage van de Stuurgroep Experiment
Volkshuisvesting (tegenwoordig Platform 31).
Vanuit het programma New Towns van de SEV werd
€ 10.000 in de EZH geïnvesteerd.
Samen met andere New Towns-projecten werd de
eerste gezamenlijke bijeenkomst in de Wierden
gehouden.
http://kennisbank.platform31.nl/pages/28482/Welkevoorbeelden-zijn-er-van-bewonersbeheer-in-deopenbare-ruimte-.html
Als onderdeel van het proces revitalisering de
Wierden is er een structureel Wierdenoverleg.
In dit overlegplatform bestaande uit
vertegenwoordigers van bewoners, corporaties en
gemeente worden de (leer) ervaringen in de
verschillende wijken van de Wierden met elkaar
gedeeld. En bouwen we aan een steviger Wierden.
http://dewierden.almere.nl/
De spin-off naar andere wijken in de Wierden is medio
2012 merkbaar. Belangstellenden komen de
Hoekwierde bezoeken en starten elders in de
Wierden en de Velden hun eigen activiteiten op.
Vanuit de EZH worden deze bewoners ondersteund.
Zelfbeheer heeft ook belangstelling van buitenaf.
Studenten van HBO instellingen doen onderzoek en
vanuit andere gemeenten is er belangstelling voor de
ervaringen uit de Hoekwierde.
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Financiële resultaten
Kosten
Afschrijvingen
Brandstof
Gereedschappen
Beschermingsmiddelen
Communicatie

Winst en verlies per 31 december 2011
€
Opbrengsten
4.405 SEV (nu Platform 31)
136 Integrale Wijkaanpak de Wierden
102 Diversen
339
156
5.138

Winst voor bestemming
Winstbestemming
Toevoeging eigen vermogen
Voorziening herinvestering

Bank

Kosten
Afschrijvingen
Brandstof
Gereedschappen
Beschermingsmiddelen
Communicatie
Verzekeringen
Bijeenkomsten
Representatie
Diversen

7.572
4.405

Winst en verlies per 31 december 2012
€
Opbrengsten
5.356 Beheervergoeding Almere
786 Integrale Wijkaanpak de Wierden
4.531 Diversen
1.127
449
527
694
471
46
13.987

Winst voor bestemming
Winstbestemming
Toevoeging eigen vermogen
Voorziening herinvestering

Activa
Vaste activa
Debiteuren
Bank

17.115

11.977

Balans 31 december 2011
€
Passiva
4.405 Eigen vermogen
Voorziening vervangingsaanschaf
7.572
11.977

Activa
Vaste activa

€
10.000
6.500
615

€
7.572
4.405
11.977

€
10.000
3.500
933

14.433

446
-4.910
5.356
Balans 31 december 2012
€
Passiva
6.583 Eigen vermogen
3.089 Voorziening vervangingsaanschaf
2.751
12.423
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Activiteit

Beheer en onderhoud
Bijkomend onderhoud,
communicatie, afstemmingen
en coördinatie
Totaal uren onderhoud
Fictieve vergoeding (euro)
Fictieve inbreng bewoners (euro)

mensuren
2011

2012

850

2.750

650

1.050

1.500

3.800

4,50

4,50

6.750

17.100

Activiteiten als gevolg van
zelfbeheer (uren)

Totaal uren bewoners

0

450

1.500

4.250

Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde

Eigen uren
Naast de financiële bijdragen 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 geïnvesteerd zijn.
In 2012 zijn een aanzienlijk aantal uren
besteedt aan het verfraaien van de
Hoekwierde in het kader van de afronding van
het groot onderhoud.
Om een vergelijk te maken met de financiële
bijdragen zijn de bestede uren
vermenigvuldigd met de belastingvrije
vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur.
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