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1. Inleiding/samenvatting.

Tot slot nog enkele vermeldenswaardige zaken:

Voor u ligt het jaarverslag 2015. Dit is het vierde jaarverslag
van het Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (EZH). Het verslag 2015 geeft inzicht in de prestatie van de 92 deelnemers
die wonen in de Hoekwierde, de Kornwierde, de Kimwierde
en de Velden.
In de Hoekwierde zijn 45% van de huishoudens in één of
andere vorm actief betrokken. Met elkaar zorgen wij ervoor
dat wij wonen in de best onderhouden en meest leefbare
wijk van Almere.

•

Daling van het aantal deelnemers.
45% van de huishoudens in het beheergebied zijn in een
of andere vorm actief (in 2014 was dit 59%).

•

Het gevoel van plezier en de sociale hechtheid en verbondenheid tussen de deelnemers in de wijk blijft ongekend
hoog.
De deelnemers zijn trots op hun wijk. De verbondenheid gaat verder dan het periodiek verrichten van wat
onderhoudsactiviteiten. Elkaar helpen is een norm in
ontwikkeling.

•

De externe belangstelling is sterk afgenomen.
Een aantal studenten en het bestuur van de NMFF
bracht een bezoek aan de wijk. Interesse vanuit andere
gemeenten is van het ene naar het andere jaar volledig
verdwenen.

•

Broze relatie met de lokale politiek.
Over de bouw van de Windbosflat is een motie aangenomen door de gemeenteraad. Onze actie ‘Crowdfunding Behoud Windbos’ gaf daarbij de doorslag. Flat maar
ook de uitvoering van de motie heeft een lage prioriteit.
De bewoners van het stadhuis lijken vooral met zichzelf
bezig te zijn.

De hoogtepunten van dit jaar waren; de actie ‘Crowdfunding
Behoud Windbos’, aanleg bosborder, het leerbedrijf, renovatie
onderkomen gereedschap, het midzomerfeest/rommelroute,
opening wandelpaden, continuïteit in alle groepsactiviteiten
en het ontvangen van de NMFF-prijs De Groene Pluim.
Deze prestaties worden ook door de deelnemers in toenemende mate als normaal en vanzelfsprekend ervaren. Ook
laat het verslag goed zien wat er in het kader van het reguliere zelfbeheer wordt gedaan en hoe dat is georganiseerd. Dit
ter lering en de vermaak van geïnteresseerde derden.
De EZH is vitaal en financieel gezond. De EZH-prestatie is
naast de inzet van genoemde 92 deelnemers mede mogelijk
gemaakt door de steun van de Gemeente (Ouwe van de
Molen cs), het Streekfonds Flevoland, NMFF, de Vogelbescherming en Groen Dichterbij.
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2. De werkzaamheden
Het periodieke en standaard 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 oproep van Paul op de woensdag voor de laatste
zaterdag van de maand.

•

Bram, Lap en Paul halen het gereedschap op.

Wijkwerkochtend

•

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
bijpraten.

•

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.

2.1.2 De Maaierij
Maaibaas Bram coördineert de maaiactiviteiten. Hij organiseert de voorbereidingsbijeenkomst. Bram stelt de groepsindeling en het maaischema samen. Hij regelt het onderhoud
van de machinerie.
De EZH beschikt over een grote maaier (Kubota), kleine
handmaaier, twee bosmaaiers, een flyermaaier, een motor
heggenschaar en een borstelmachine. Dit jaar is een nieuwe,
lichte, borstelmachine aangeschaft waarmee Lap de gehele
wijk heeft geborsteld.
De maaiploeg bestaat uit 10 man: Ad, Paul, Bram, Ton, Willem,
Kees, Jos, Hans, Thom en Martin.
Dit jaar had een maaiploeg van drie man, drie weken maaidienst. Vervolgens was er een andere ploeg aan zet.
In 2015 duurde het maaiseizoen drie weken korter dan in
2014. De wijk is 19x gemaaid (in 2014 was dit 23x).
Ook dit jaar kende vele lekke banden en langdurige reparaties van Willem en Bram aan de Kubota.

Het aantal deelnemers verschilt per ochtend en kent een
gemiddelde van meer dan 25 deelnemers per ochtend. De
figuur laat het feitelijke aantal deelnemers per werkochtend
zien. De deelname in 2015 is gelijk aan die van 2014.

Het maaien van de hagen is nog niet structureel bij een
ploeg ondergebracht. Omdat ook 2015 een groeizaam jaar
was moesten de hagen wel drie keer gemaaid worden. Soms
wordt dat door een maaiploeg opgepakt, soms door de
Braamsluipers en de moestuinhaag is in de regel een klus
voor Thom en Paul.
Het borstelen is dit jaar makkelijker geworden door de aanschaf van een lichte borstelmachine. Ook deze activiteit is
nog niet structureel aan een ploeg gekoppeld. Lap heeft de
eretitel van hoofdborstelaar.

Aantal deelnemers
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

2011
60*
-

2012
27
27
61
?
21
25
14
19
33
47
44
?

2013
35
31
34
28
28
26
21
50
27
25
29
20

2014
21
34
40
22
18
21
20
31
30
33
32
?

2015
30
26
21
28
22
34
25
28
30
33
25
15

* Actie ‘Hoekwierde schoon de winter in’. Voorts in 2011 8 Windbosweekeinden
De Maaierij

Na de zomerstorm van 25 juli was er op zondagochtend 26
juli een spontane extra W.W.O. die in het teken stond van het
opruimen van de stormschade. Na een ochtend werken door
24 deelnemers had de wijk weer zijn uiterst representatieve
beeld.
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2.1.3 De Zagerij
De EZH kent een zaagploeg bestaande uit: Regien, Thom,
Hans H, Cees, Rob, Ad, Johan, Chris, Chris, Alfred, Bert, Arjen,
Jos, Ton, Paul, Fred en Lap.
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 aantrekkelijkheid en het gebruik
van het bos.
Twee kettingzagen zijn voor de zaagploeg beschikbaar.
2015 kende 5 zaagdagen, in januari, februari, oktober, november en december.
Het najaar stond volledig in het teken van het opruimen van
de schade veroorzaakt door de zomerstorm op zaterdagmiddag 25 juli.
Het Wilgenbos verloor 7 grote schiet- en grauwe wilgen. Na
een extra W.W.O. hebben Thom, Arjen en Jordi de ontwortelde bomen veilig gesteld.

De Braamsluiperij

2.1.5 De Vogelbossers
Coördinator Anneke maakte het volgende verslag:
“Vogelbossers die dit jaar meededen waren Hans, Adrie, Rob,
Dick, Elise, Marrie, Bert, Anneke W. (coördinatie), Ruud, Anita,
Trees, Kees, Johan, Anneke S., Nicolette, Hester en Greet, Martin
en Cerise.De grootscheepse dunning van populier en abeel door
de gemeente leverde de eerste maanden van 2015 veel opruimwerk op voor de Vogelbossers. De grotere stamdelen konden
door de Vogelbossers zelf niet worden afgevoerd en liggen nog
ter plaatse. Inmiddels is met de EZH zagerij afgesproken dat zij
dit hout in januari 2016 klein komen maken. De laatste werkochtend vóór het broedseizoen zijn er meidoorn, liguster en gelderse
rozen geplant.
De zomerstorm in augustus zorgt opnieuw voor veel schade
in het bos. Het lukt niet meer om het afvalhout ín het Vogelbos
bergen, zoals we tot nu toe steeds gedaan hebben. Ook besluiten
we de stammetjes die tot nu toe de paden begrensden uit het
bos te verwijderen voor een natuurlijker aanzicht. Het opruimen
van een deel van de vele takkenrillen staat nog op de planning.
In september en oktober is de vlinderstrook vakkundig gezeist
door Marrie, Dick en Ruud, en zijn er zieke iepen verwijderd.
Daarnaast is er begonnen met het bestrijden (d.m.v. uitputting)
met het bestrijden van de japanse duizendknoop (een schadelijke invasieve exoot) die op enkele paar plaatsen in het Vogelbos
is ontdekt. Dit najaar is veel gediscussieerd, raad gevraagd en
overwogen, omtrent het juiste zaadmengsel voor het opnieuw
inzaaien van de Vlinderstrook. Uiteindelijk is gekozen om dit
deels te gaan doen met Bosrandmengsel 110 van Biodivers en
deels met een eigen Hoekwierde-mengsel van Greet. Gepland
is dat Ouwe binnenkort komt afschrapen zodat we nog voor de
echte vorst kunnen zaaien. Ondertussen hebben we 1000,- euro
gekregen uit het Groen en Doen fonds. Dit zal besteed worden
aan het scholen van drie leergierige vrijwilligers (Marrie, Dick en
Anneke), t.b.v. het opstellen van een nieuw beheersplan voor de
komende 5 jaar.”

De Zagerij

2.1.4 De Braamsluiperij
Greet coördineert de groep die schoffelt in de wijk, in principe één keer in de twee weken op donderdagavond, die start
om 19.00 uur. Deelnemers zijn: Greet, Hester, Paul, Hans, Jos,
Lydia, Trees, Kees, Anneke, Camelia, Johan, Johanna, Nicolette,
Anita, Corrine, Regien en Ruud. Greet zorgt voor een goede
balans tussen inspanning en ontspanning. Na elke activiteit is
er een proeverij voor de liefhebbers.
In week 16 is het seizoen geopend. In week 39 is het seizoen
in het music sacrum van Johanna afgesloten.
Totaal is er op 13 avonden geschoffeld.
Veel tijd is er besteed aan het bestrijden van de berenklauwen. Ook buiten de schoffelavonden zijn studenten, Johan en
Paul uren bezig geweest met schoffelen en steken van deze
ongewenste indringer.
In 2015 zijn er nog drie schoffelploegen actief die een eigen
werkwijze en ritme kennen. Simon, Fred en Hans W. zag je
veel aan het werk in de grote border op het grote veld en
Elly, Johanna, Lieneke en Thom zijn veel bezig in en rond de
nieuwe steigerborder. Nieuw in 2015 is de ploeg van Henny,
Marlies, Cees en Arjen in de fraaie bosborder ter hoogte van
1 tot 5.

De Vogelbossers
5

2.2 Activiteiten op individuele basis.

2.1.6 De Hanging Basket (HB) watergeefploeg
In week 20 zijn de baskets volgeplant en opgehangen.
De watergeefploeg bestond uit Rob, Thom, Willem, Bram en
Lap. Elke woensdag was er een tweetal bezig met het wateren van de planten. Per keer ging er 600 liter water in de
bakken. Met een zichtbaar resultaat. Wat was het dit jaar een
fleurige pracht met die uitbundige bloei van de baskets.
Tot week 43 hebben wij genoten van de baskets. Bijna 23
weken lang.
In week 32 is het karretje aangepast om de bijrijder veilig te
kunnen vervoeren.

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.
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 8 afvalbakken en
2 Depodog-bakken van de wijk en loopt hij met zijn speciale
karretje zijn zwerfafvalrondes. Mede door de bijzondere inzet
van Lap is de Hoekwierde de schoonste wijk van Almere!

De Hanging Baskets watergeefploeg

2.1.7 De kindertuinen
Gerard, Max en Hassan zorgden voor continuïteit met de
kindertuinen.

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 bereiken. Ton en Willem houden elkaar scherp met het uitvinden
en bedenken van allerlei oplossingen voor vragen, wensen
en “problemen”.

De kindertuinen

2.1.8 Onderhoud materieel en materiaal
Met name Bram en WW bemoeien zich met het beheer van
al onze hulpmiddelen. De Kubota kende dit jaar dagen onderhoud. In november is al ons gereedschap gekeurd door
keurmeester Piet Hoeijmakers,

Ontwikkelen

Onderhoud materieel en materiaal
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3. De projecten en projectjes in uitvoering,
gerealiseerd, aangehouden of gestopt.

3.2. Wandelroute, gerealiseerd
Velen hebben hard gewerkt om de opening op 9 mei mogelijk te maken. De officiële opening was door Frans Loos,
van het sponsorde streekfonds, en Ton Eggenhuizen van
de gemeente. Met een gids waren er die dag 5 thematische
wandelingen waar 50 mensen gebruik van hebben gemaakt.
Huis aan huis is een door Decia ontworpen folder verspreid.
Bart heeft mede voor de verantwoording van de subsidie een
prachtige film gemaakt.

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.
De wijkoverleggen vonden dit jaar plaats op 10 februari en
10 maart. De evaluatieve terugblik leverde het volgende
resultaat:
•

Het gebied dat wij beheren ziet er prima uit . Er is een
waarschuwing voor een niet te grote “vertrutting”

•

De organisatie is prima en waardevol. Kwetsbaarheid
neemt af. Verjonging is een aandachtspunt, geen knelpunt. De organisatie is lerende en groeit naar volwassenheid.

•

De structuur is in toenemende mate helder en de draagkracht voor ideeën nadert het optimale.

De wandelroute

•

De communicatie is in balans.

3.3 Omvorming gebied rond de steiger, gerealiseerd

•

Er is trots op wat we bereikt hebben en wij zijn in toenemende mate toekomstbestendig.

•

De website wordt bijzonder gewaardeerd. Meer “voeding”
richting Paul wordt gewaardeerd en is gewenst. In 2015
gaan wij met meer auteurs werken.

Thom en Elly zijn de enthousiaste initiatiefnemers van de
aanleg van de steigerborder en de nabij gelegen hypericum
border. Al na een kleine twee jaar is de beplanting gesloten
en heeft de border al een volwassen aanzien.

•

Vrijwillig en verplicht werkt niet, vrijwillig en verantwoordelijk wel. Wij zijn een nieuw sociaal systeem in ontwikkeling en de sociale cohesie neemt toe.

•

De fase van experiment is gepasseerd. Wij voelen ons
thuis bij de EZH. De E in EZH is voor een ieder wils. Een
ieder is in de gelegenheid de E die betekenis te geven die
hij/zij het meeste van toepassing acht.

Over de voortgang van de projecten het volgende.
Omvorming gebied rond de steiger

3.1 KWAM, gerealiseerd
3.4 Omvorming grootste border van ‘het grote veld’,
gerealiseerd

KWAM staat voor het KunstWerk van Anne-Marije. Een projectgroep, die bestaat uit Ton, Willem, Rob, Bram en Anne-Marije, sloot in mei 2014 de KWAM inspanningen. De finale
afronding van het kunstwerk door het realiseren van een
electra voorziening voor de pomp naar de fonteintjes moet
nog plaatsvinden.

Simon, Hans en Fred hebben er voor gezorgd dat de in 2014
omgevormde border goed is onderhouden.

Border ‘Simon’

Het kunstwerk van Anne-Marije
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3.5 Border ‘Yvonne, Henk, Trees en Simon’, gerealiseerd

3.8 IJsvogelwand, gerealiseerd

De border op de hoek van het grote veld is in 2013 gereorganiseerd. In 2014 is een rand met vaste planten geplant. Ook
deze border kent een mooie ontwikkeling.

Ook dit jaar is met grote regelmaat de wand bezocht door
ijsvogels. Tot een broedsucces heeft dat nog niet geleid.

IJsvogelwand

3.9 Inplanten van bijzondere bomen/struiken achter
40-50, gerealiseeerd

Border ‘Yvonne, Henk, Trees en Simon’

Bram en Alfred bedachten een overgangszone van privé naar
het bos. Bijzondere struiken en planten zijn geplant in een
strook voor het hoge opgroeiende bos. In 2015 is nog een
strook hertshooi ingeplant.

3.6 Vlinderstrook Bosrand, gerealiseerd
In mei 2014 is er een strook van een meter breed evenwijdig
aan de dijk gespit. Er is geëxperimenteerd met verschillende
vlinder aantrekkende planten. In 2015 is na het frezen van de
strook alleen luzerne ingezaaid.

Bijzondere bomen en struiken

Vlinderstrook bosrand

3.10 Het maken van een huiszwaluwen til, in uitvoering

3.7 Rozenboog en kamperfoelieboog, gerealiseerd

Coördinator Bram heeft met de werkgroep ‘de TILLIES’ als
streefdatum voor de oplevering van de til, 1 april 2016.

De rozen en kamperfoelie zijn aangeslagen en groeiden en
bloeiden. Het zal nog enige jaren vergen alvorens het gewenste eindbeeld is ontstaan.

Een impressie van de zwaluwentil

3.11 Verfraaiing en uitbreiding van de gereedschapsberging, in uitvoering.
Bijna alle donderdagen van de eerste 13 weken van het jaar is
door Ian, Willem, Rob, Lap en Bram gewerkt aan het realiseren
van een vaste standplaats voor de Pipo en een aanpassing
van de gereedschapsopslag. Deze opslag is vergroot met een
overkapte stalling en het geheel heeft nu een sedumdak.

Rozen- en kamperfoelieboog
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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, in uitvoering
Trees en Susan hebben diverse kruiden en aardbeien geplant
in de boomgaard.

Verfraaiing en uitbreiding van de gereedschapsberging

3.12 Plaatsing welkomstborden, in uitvoering.
Gelijktijdig met het plaatsten van het wandelpad infopaneel
is een welkomst/tot ziens bord aangebracht.

De kruidentuin in de boomgaard

3.17 Het aanschaffen van een tent, gerealiseerd
Er is een tent aangeschaft . Gebruik er van heeft bijgedragen
tot het succes van het midzomerfeest, 1000 soorten feest, en
de kerstbijeenkomst.

Het infopaneel

3.13 Verbetering drainage, gerealiseerd
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 2015 is het drainagestelsel volledig hersteld en functioneel. Alleen het grote veld kent bij
hevige regenval wateroverlast. Dat zal blijvend zijn.
3.14 Verbeteren border tegenover 49/50, in uitvoering
De populier in deze border is geveld en is nu een onderdeel
van de even verderop gelegen speelvoorziening geworden.
Als compensatie is een koningslinde geplant. Een deel van de
beplanting is gereorganiseerd.

De opbouw van de tent

3.18 Het plaatsen van een kerstboom in december, ?

3.19 Dodecaëders langs de kunstroute, ingetrokken
Er is een sponsorbijdrage aangevraagd bij het RABO coöperatiefonds. Verder dan een nominatie is het niet gekomen.
Hierdoor is dit project in de ijskast geplaatst.
3.20 Reanimatie trainingen, gerealiseerd
Op 8 december hebben 12 EZH’ers een herhalingstraining
reanimatie van Magda en Arjen gehad.

Border tegenover nummer 49/50
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3.23 Renovatie haag rond de volkstuinen
Een rij van de haagplanten is gerooid. Een strook voor de bestaande haag is gespit en daar is een nieuwe rij haagplanten
geplant. Aan de Hoekwierde kant is een strook kronkelhazelaar ingeplant. Deze hazelaren waren een schenking van de
gemeente. Ze waren te groot geworden voor de plantenbakken in het centrum van Stad.
Reanimatietraining

3.21 Schelpenpad langs de gracht, gerealiseerd
In 2014 is een schelpenpad ter hoogte van de steiger gemaakt. Tijdens de www van november is er een schelpenpad
nabij 102 gemaakt. Het bestaande schelpenpad zal in 2016
een nieuwe laag krijgen.

Renovatie haag volkstuinen

3.24 Zwemsteiger
Er zijn geen ontwikkelingen bekend.
3.25 Molshopen
Er is een sleepnet aangeschaft en Jos heeft een aantal mollen
gevangen.

Schelpenpad langs de gracht

3.22 Pipowagen, in uitvoering
Een mobiel onderkomen voor een ieder die daar iets mee wil,
te gebruiken voor kinderfeestjes, natuur en milieu educatieve
activiteiten. In week 8 kreeg de Pipo zijn definitieve staanplek. WW plaatste een zonnepaneel op het dak, bracht licht
en monteerde een radio.
Pipo wordt intensief gebruikt als rustplek voor de tuinders en
projectdeelnemers. Studenten gebruiken de plek als schaften werkplek. Pipo wordt gebruikt door de vrijwilligers in de
Hoven, de overige Wierden en de natuureducatieve activiteiten van Greet. En de Pipo kende een exquise pannenkoekbestemming tijdens het midzomerfeest.
Molshopen

3.26 Water- en elektratappunt op het grote veld
Er is door Henk en Yvonne een haspel met slang aangeschaft.
Die is voor een ieder te gebruiken en staat nu in de voortuin
van Ton.
3.27 Opschonen gracht voor de steiger
Er zijn geen ontwikkelingen bekend.
Reanimatietraining
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3.28 Verduisteringsgordijn huiskamer woongroep
Er zijn geen ontwikkelingen bekend.
3.29 Buitendijkse trappen
Er zijn geen ontwikkelingen bekend.
3.30 Rietbeheer t.b.v. vlinders
Met afzetlint is een strook hoog gras afgezet met als bedoeling hier niet te maaien. Abusievelijk heeft dat toch plaatsgevonden.

Rietbeheer t.b.v. vlinders

3.31 Vraag en aanbod mogelijkheid op de site verduidelijken
Is uitgevoerd door Decia.
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4 informeren en ontspannen

de twee wijkoverleggen die hebben plaatsgevonden op 10
februari en 10 maart.

4.1 EZH weekjournaal
4.5 Nieuwjaarsbijeenkomst

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 ontwikkelingen. Ook Decia, Hans en Marion plaatsen met regelmaat
een berichtje.

Een gezellige en feestelijke start van het nieuwe EZH jaar
was er op 10 januari. 60 deelnemers ontmoeten elkaar.
Er was waardering voor elkaar over de presentatie van het
jaarverslag 2014 en de beeldende terugblikken. Zelfgemaakte hapjes illustreren de betrokkenheid in de wijk.

Het onderdeel “natuur” op de site wordt op alle onderdelen
periodiek aangevuld met nieuwe soorten in de Hoekwierde
door Decia en Marion.
Het hoofdstuk wandelroutes wordt bijgehouden door Hans
en Paul en het vogeljaarverslag door Greet.
Al met al blijkt www.hoekwierde.nl een veel bezochte informatiedrager.

Nieuwjaarsbijeenkomst

4.6 Folder wandelroutes
Huis aan huis is een mooie, door Decia gemaakte, folder
verspreid.
www.hoekwierde.nl

4.7 Wijkoverleggen
4.2 www.hoekinzicht.nl

Aan de twee wijk overleggen van 10 februari en 10 maart
werden door respectievelijk 33 en 30 mensen deelgenomen.
Tijdens de eerste bijeenkomst is drie jaar zelfbeheer geëvalueerd. Zie het resultaat in hoofdstuk 3. 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.

Martin maakte een aparte site voor al het beschikbare beeldmateriaal over de Wierden en de EZH. Bij elke EZH activiteit
is Martin aanwezig met de camera. Foto’s en films van alle
EZH-activiteiten maken zijn site een beeldende informatiebron.

www.hoekinzicht.nl

Wijkoverleg

4.3 www.crowdfundingbehoudwindbos.nl

4.8 Excursies/evenementen verzorgd door Greet en
Hester

Martin maakte ook een site t.b.v. de actie crowdfunding.

Dit jaar was er de traditionele vroege vogelwandeling tijdens
de opening van de wandelpaden, de 1000 soortendag ofwel
biodiversiteitsdag, de tuinvlinder, tuinvogel en de trekvogeltelling.

4.4 Huis aan huis nieuwsbrief
Dit jaar zijn er twee nieuwsbrieven door Decia en Paul gemaakt en huis aan huis verspreid. Het betrof informatie over
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Excursies/evenementen verzorgd door Greet en Hester
Midzomerfeest

4.9 Rommelroute Almere
Decia organiseerde voor het eerst een Rommelroute in de
wijk in 2014. Dit jaar was de Rommelroute een onderdeel van
het midzomerfeest. Vele kraampjes op het grote veld zorgden voor een gezellige sfeer.

4.13 Kerstbijeenkomst
Op 20 december was er het vierde wijk kerstsamenzijn.

Kerstbijeenkomst
Rommelroute

4.14 KerstTrees
4.10 Schouw

Voor de tweede keer organiseerde Trees dit jaar een
kerststukkie workshop. Veel creativiteit en zorg voor de
“special ones” in de wijk.

In 2015 was er geen schouw.
4.11 Jdb’en
Structureel gebruik van de jdb baan is in 2014 van de grond
gekomen. In 2015 was er een toernooi en een dinsdagavond
competitie.

Workshop KerstTrees

Jeu de boules

4.12 Midzomerfeest/bbq
67 deelnemers namen na de wijkwerkochtend van juni en de
rommelroute in de middag deel aan de weer gezellige BBQ.
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5 Afstemmen, samenwerken, protesteren,
ondersteunen en leren

5.6 Gemeente
5.6.1 Overleg met Ouwe en Yvonne.
Paul stemt waar nodig af met Yvonne en Ouwe. Een evaluatief gesprek met de gemeente heeft niet plaatsgevonden.

5.1 EZH-leerbedrijf
Begin februari 2014 ontving de EZH het certificaat dat behoort bij een erkend leerbedrijf voor leerlingen die een groen
opleiding volgen. In 2015 rondde Ian zijn stageproject af in
het vroege voorjaar. Jeffrey had zijn stage in maart en april.
Marjolein in het najaar. Daartussen bezochten 20 leerlingen
de wijk in week 13 en hadden 4 studenten een snuffelstage
van week 21-26. Bram, Rob, Willem, Thom, Hans en Paul zijn
de begeleiders.

Overleg met Ouwe

5.6.2 Wierdenoverleg/Stuurgroep
Op 30 maart was er in het Wierdendok een presentatie van
alle instanties die een verantwoordelijkheid hebben in de
Wierden. In het najaar kende het Wierdenoverleg een doorstart. Ton neemt aan dat overleg deel. Van de stuurgroep
‘Revitalisering de Wierden’ is taal nog teken vernomen.
5.6.3 College/Raad
N.a.v. de Windbosflat-discussie is zijn er intensieve contacten
geweest met alle fracties. Er is een nieuwe burgemeester en
wethouder van RO.

EZH-leerbedrijf

5.2 Workshop NMFF

5.6.4 Planprocessen de Laren en de Wierden/ Raad van
State.
In jan/febr vond de definitieve besluitvorming over het bestemmingsplan de Wierden plaats. De EZH heeft ingesproken
en van alles ondernomen om de bouw van de Windbosflat te
keren. Een actie crowdfunding zorgde voor een aangenomen
motie van Leefbaar Almere. De motie heeft de strekking dat
de bouw van de flat geen hoge prioriteit kent en dat er gezocht dient te worden naar een alternatieve bouwlocatie in
Almere Haven. Vervolgens is er een EZH-zienswijze gestuurd
naar de Raad van State.
Op 27 mei 2015 deed de Raad een uitspraak en stelde dat de
onderbouwing voor de bouw van een flat aan de regels voldoet. De EZH zoekt nu naar een weg om de motie uitgevoerd
te krijgen.

Ton nam deel aan een NMFF workshop.
5.3 EZH bestuursoverleg
Het bestuur, bestaande uit Irma, Ton en Paul, komt elk kwartaal een keer bij elkaar. De afsprakenlijsten staan op de site.
5.4 Overleg met bestuur volkstuinvereniging de Gouwen.
Twee keer is overlegd met het bestuur van de volkstuinvereniging.
5.5 Groen Dichterbij
In 2013 ontvingen wij de Groen Dichterbij Icoonprijs. Onze
eindrapportage is in de zomer van 2015 door Groen Dichterbij met waardering goedgekeurd.

Een flat? Dat nooit!

Groen Dichterbij Icoonprijs
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5.7 Bezoekers/gasten
5.7.1 bestuur NMFF
In week 37 bezocht het bestuur van de NMFF ons beheergebied. De leden werkte een uurtje mee door te maaien , te
schoffelen en bollen te planten.

Bezoek bestuur NMFF

5.7.2 Studenten en geïnteresseerden
Ton en Paul kregen van een drietal studenten vragen en verzoeken tot interviews. In december hebben 30 studenten van
het CAH Vilentum de wijk bezocht.
5.8 Zelfbeheer buiten de Hoekwierde
5.8.1 Faciliteren en ondersteunen
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.
De Pipo heeft bijgedragen aan het succes van de lichtjestocht, het springkussenfestival en aan de zelfbeheer groep
van Bep Van Mill. Ton en Willem hebben gemaaid in de rest
van de Wierden.
Een bijzonder ondersteuningsproject was de EZH bijdrage
aan het kerstcadeau aan de kinderen van de Wierden. Het
“gat” van het oude AH terrein werd in week 51 en 52 omgevormd tot een verhard speelterrein. Vele man- en vrouwdagen zijn ingezet om de duizenden tegels op zijn plek te
krijgen.

Kerstcadeau aan kinderen van de Wierden
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6. Nieuws/publiciteit/erkenning/steun

6.5. Media

6.1 Oranjefonds

6.5.1 Almere Deze Week en Almere Dichtbij
Diverse berichten over het zelfbeheer (maaien van orchideeën, De Groene Pluim) en de bouwplannen van de gemeente
in het groen van de Wierden verschenen in de twee Almeerse
huis aan huisbladen. Wij werden veelvuldig geciteerd.

In het voorjaar schonk het Oranjefonds 450 euro voor de
huiszwaluwentil. De Vogelbescherming heeft een financiële
bijdrage van 3.000 euro verleend voor de bouw van de huiszwaluwentil.

Almere Dichtbij
Een impressie van de zwaluwentil

6.5.2. Film over de EZH
Tijdens een Braamsluiperavond zijn Greet en Ton geïnterviewd t.b.v. een film in opdracht van een woningcorporatie
uit Breda.

6.2 NMFF, fonds Verbraaken
Uit het Fonds Verbraaken van het NMFF ontvingen wij 250
euro voor de aankoop van determinatie gidsen en kaarten.
6.3 Vouchers voor opleidingen
Via de regeling Groen Doen van het Ministerie van Economische Zaken zijn twee opleidingsvouchers van 1.000 euro
verkregen. De vouchers zullen in 2016 gebruikt gaan worden
6.4 Prijs
Van de NMFF ontvingen wij de trofee ‘De Groene Pluim’.
Tevens werden wij genomineerd voor ‘De Vroege Vogel Prijs
Pluk en de Petteflet’.

Film over EZH

De Groene Pluim
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7 Diversen

7.1.4 Schade aan bebording wandelroute
Het informatieplaatje bij de jeu de boulebaan is verdwenen
en het grote infopaneel is beschadigd.

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 2015 was er sprake van:

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 formele
klachten ontvangen.

7.1.1 Paaltjesfetisjist
Paaltjes uit de grond trekken en paaltjes een slag draaien.
De “paaltjestrekker” heeft alles ondernomen om Lap te frustreren. Uiteraard zonder resultaat. 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.

7.3 Verrassingen
7.3.1 Het vroegtijdig maaien van orchideeën
Abusievelijk maaide de gemeente de orchideeën op het
orchideeveld voordat de orchideeën in bloei stonden. Aandacht in Almere Dichtbij, De Telegraaf en de Flevo omroep
was het gevolg. 4 studenten hebben een onderzoek gedaan
naar het effect van het maaien. Die studenten telden dit jaar
2.000 bloeiende exemplaren en stelden dat zonder maaien
het er veel meer zouden zijn geweest.

De paaltjes van de wandelroute

7.1.2 Almere Dichtbij dumper
Een bezorger van Almere Dichtbij dumpte enkele keren zijn
voorraad te bezorgen krantjes in een prullenbak. Lap heeft
actie ondernomen en het dumpen is gestopt.
7.1.3 Vernieling beesten van Beest
Op enig moment waren de beesten van Beest langs de
gracht verdwenen. De visser is zwemmend in de gracht teruggevonden en teruggeplaatst. De rest niet.

Maaien van orchideeën

7.3.2 Vondst bijenorchis
Ten gevolge van het bovengenoemde onderzoek in het
orchidee veld ontdekte een van de studenten 4 exemplaren
van de bijenorchis. Een zeer bijzondere vondst.

Bijenorchis

7.3.3 Valkenkist, roofvogelhorst
Op de plek waar niet gebouwd mag worden is een nieuwe
valkenkist opgehangen. In het Windbos is een roofvogelhorst
geplaatst.

Dit was het einge wat resteerde
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7.3.7 Boshyacinten
In het Windbos zijn duizenden boshyacinten geplant. Wij
kijken reikhalzend uit naar het effect in 2016.

Valkenkist

7.3.4 Broedhopen
Tijdens de W.W.O. van november zijn met behulp van Ouwe
twee broedhopen t.b.v. ringslangen aangelegd op de plek
waar niet gebouwd mag worden.

Boshyacinten

7.3.8 Sinterklaas
Op 5 december kwam bij alle deelnemers chocoladepiet op
bezoek. Hij bracht een letter en een gedicht.
Almere, 5 december 2015
Zie de maan schijnt door de bomen
‘t Heerlijk avondje is gekomen
Toen de mist was opgetrokken
Kwam Sint in de wijk, zonder brokken
Sint zijn pieten wezen hem op de rode route, heel spontaan
Nu heeft de goede man het hele EZH-gebied aangedaan
Sint viel van de ene in de andere verbazing
Die gasten daar hebben een bijzondere dwaling
Zij laten zien wat liefde is voor elkaar
Dan krijg je heel wat voor elkaar
Een apart volk dat daar huist
Een buurt die volop bruist
Vol met wonderschone dingen
In deze wijk geen terreur
Dat blijft ver buiten de deur
Sint begint van pure lol te zingen
Kwammers gingen,Tillies komen
Gewoon doen, niet te lang bomen
Braamsluipers doen het hier met een schoffel
Weg met die berenklauw. Met een roffel!
Wijkwerkochtend is een apart woord
Dat spreekt men alleen in dit oord
Elke week een journaal
Van weer een leuk verhaal
Er wordt gewerkt en gelachen in Vogel- en Windbos
Rillen doe je niet met de handen los
Zagen voor een zo groot mogelijk vogelkoor
Ook daar doe je het voor
Aan de palen hangen bakken met mooie blommen
Onmisbaar is daarvoor het trekkertje met de blauwe tonnen
Maaien als het nodig is
Ook al is er zo nu en dan met de Kubota iets mis
In die wijk zetten velen hun beste beentje voor
Sint zegt, ga vooral zo door
Al bijna 5 jaar handen uit de mouwen
Een ruime voldoende bij het jaarlijkse schouwen
Sint stopt zijn waardering niet onder stoel of banken
En wil al die mensen van harte bedanken
Sint kijkt in zijn grote boek
Chocolade Piet komt op bezoek

Broedhopen

7.3.5 Natuurpad langs kwelsloot
Paul maaide een natuurpad uit langs de kwelsloot. Er werd
veelvuldig gebruik gemaakt van dit pad tot de reuzenberenklauw zich te uitbundig manifesteerde.

Kwelsloot

7.3.6 Gladheid bestrijding met behoud van de paaltjes
Wij kregen veel medewerking van de gemeente nadat wij
voorstelden de paaltjes te laten staan en te beheren door
de EZH-deelnemers. Wij verwijderen zelf de paaltjes bij kans
op gladheid en daarmee wordt veel vervelend sluipverkeer
voorkomen.

Paaltje
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8 Financiën
Winst en verlies per 31 december 2015
Kosten
Afschrijvingen
Gereedschappen en materialen
Onderhoud
Brandstoffen
Verzekeringen
Bijeenkomsten en communicatie
Opleidingen
Verfraaiing
Contributie en huur
Diversen

2014
e 1.885
3.046
869
1.105
676
2.364
3.324
3.491
712
1.586
e 19.058

2015

Opbrengsten

1.587
Beheervergoeding Almere
2.997
Opleidingsvouchers
2.155
Groen Dichterbij
1.777
Bezoekvergoedingen
515
Streekfonds Flevoland
1.679
Vereniging Vogelbescherming
333
NMFF
7.540
Wijkbudget Almere
732
Diversen
1.307
20.622		

2014

2015

e 10.000
0
20.000
880
1.500
0
0
0
1.112

10.407
2.000
0
0
500
3.000
200
433
483

e 33.492

17.023

Winstbestemming
Winst voor bestemming
Bestemming/bijdrage
Reservering Groen Dichterbij
Reservering opleidingen
Reservering zwaluwentil
Herinvestering
Toevoeging eigen vermogen

e 14.434

-3.599

e -12.295
3.000
0
-1.885
3.254

12.295
-1.667
-2.689
-1.587
2.753

Balans per 31 december 2015
Activa
2014
2015
Passiva
2014
2015
Vaste activa
e 3.569
3.580
Eigen vermogen
e 4.302
7.055
Debiteuren
0
0
Reservering opleidingen
0
1.667
Nog te ontvangen baten
0
0
Reservering Groen Dichterbij
12.295
0
Spaarrekening
25.105
20.207
Reservering zwaluwentil
0
2.689
Bank en kas
1.454
2.742
Voorziening vervangingsaanschaf
13.531
15.118
			Crediteuren		
0
			 Nog te betalen kosten		
0
e 30.128
26.529		
e 30.128
26.529
			
Activiteit		mensuren
2014
2015
Regulier onderhoud
2.800
2.400
Projecten verfraaiing
1.600
600
Coördinatie/communicatie extern
350
400
Totaal
4.750
3.400
Omgezet in €

€ 21.375

Eigen uren

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 geïnvesteerd zijn.
In 2015 zijn er wederom een flink aantal (600) uren besteedt aan het
verfraaien van de Hoekwierde. Daarnaast zijn veel uren geïnvesteerd in
het delen van ervaringen met belangstellenden in Nederland.
15.300		
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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