
GROEN IDEE HOEKWIERDE

‘Groen’ prijsvraag Almere Haven
Graag doen de bewoners van de Hoekwierde mee aan de ‘Groen’ prijsvraag voor 
Almere Haven.

De Hoekwierde is eind 2009 - begin 2010 herboren na het uitvoeren van het groot onderhoud. 
Door herinrichting van het groen zijn veel natuurwaarden verdwenen. Maar door herinrichting 
van het Windbos en Vogelbos door gemeente en bewoners zijn er veel kansen voor het ver-
groten van de diversiteit aan planten en dieren ontstaan. 

Ons voorstel is een aantal natuurbouw ideeën uit te voeren om daarmee de leefbaarheid 
voor plant, dier en mens in de wijk op een nog hoger niveau te brengen. Het bosgebied in de 
wijk wordt door de bewoners zelf onderhouden. De werkzaamheden in het Vogelbos worden 
gecoördineerd door Landschapsbeheer Flevoland.

Op de volgende pagina’s laten wij u graag onze ideeën zien. Hopelijk bent u net zo 
enthousiast als wij zijn.

Namens de bewoners van de Hoekwierde
De initiatiefnemers: Greet Boomhouwer, Marion Lap, Paul Weber en Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland)

N.a.v. de randvoorwaarden;

1.
Draagvlak in de wijk wordt verkregen door communicatie middels de huis-aan-huiskrant (zie 
bijlage), middels de site www.hoekwierde.nl en betrekken van de nieuwe natuur bij het beheer 
van het Vogel- en Windbos (in totaal zijn hier ongeveer 40 vrijwilligers actief).

2.
Behalve het machinale werk doen de vrijwilligers alles zelf. De vereiste beheerwerkzaamheden 
worden betrokken bij de bestaande werk- en beheerplannen voor het Vogel- en Windbos.

3.
De vrijwilligers wij gaan beheren zoals zij al jaren doen.

4.
Ondersteuning die wij nodig hebben bestaat uit het machinale zaag- en graafwerk, levering 
en transport van zand, transport en afvoer van klei, het uitgraven van stobben en het vervoer 
van stobben naar de beoogde locatie.



GROEN IDEE HOEKWIERDE
 Wij brengen de volgende 

natuurbouw ideeën in. 
(Zie ook de nummering op nevenstaande kaart.)

1a
  Verbreding van de kwelsloot ter hoogte 

van huisnummer 92/93 en 99/100 (Krachtveld-
zijde). Hierdoor ontstaat een groter water-
oppervlak en een verbreding van de 
natuurlijke oever.

1b
  Verbreding kwelsloot bij ‘de bron’. 

Het uitstromende kwelwater is nu uit het zicht. 
Door het talud minder steil te maken wordt 
het aanzien verbeterd en de natuurwaarde 
verhoogd.

1c
  Klei op delen van de oever afgraven en 

vervangen door zand. Inzaaien op deze locatie 
van een zaadmengsel dat hoort bij voedselarme 
grond. Met name de kans op meerder soorten  
orchideeën en vlinders in de wijk wordt  
daarmee vergroot.

1d
  Na overleg met de ons bekende vissers in 

de wijk aanbrengen van een tweetal houten 
vlonders (2x3 meter). Hiermee wordt de 
kwetsbare vegetatie ontzien.

2
  ‘Paddenpoelen’ aanbrengen in de (orchi-

deeën)weiden langs de dijk en de Blikveldweg.

3
  Een deel van de rietvegetatie niet maaien 

om daarmee de kans op het broeden van o.a. 
karekieten te vergroten.

4
  Enkele grote wilgen knotten en grote 

takken gebruiken voor het planten van nieuwe 
knotwilgen. Hiermee wordt de diversiteit aan o.a. 
nachtvlinders vergroot .

5
  Het omtrekken van een dode wilg en 

de stobbe verticaal langs de oever laten staan. 
Hier dienen één of twee stobben bijgeplaatst te 
worden. Aan de oeverzijde de stobben afdekken 
met de klei die bij het afgraven van de oever is 
vrijgekomen. Hierdoor ontstaat een broed-
gelegenheid voor ijsvogel/oeverzwaluw.

6
  Het omvormen van een sierplantsoen in 

een meer natuurlijk bosje. Verwijderde sier-
heesters kunnen hergebruikt worden als inboet 
voor het sierplantsoen op het grote veld. 
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