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1. Inleiding/samenvatting

Tot slot enkele ontwikkelingen:

Voor u ligt het jaarverslag 2016. Dit is het vijfde jaarverslag
van het Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (EZH).
Het verslag 2016 geeft u inzicht in de prestatie van de
93 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.

•

Stabilisatie van het aantal deelnemers.
45% van de huishoudens in het beheergebied zijn in
een of andere vorm actief (in 2014 was dit 59% en in
2015 ook 45%). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers neemt toe.

•

Het gevoel van plezier en de sociale hechtheid en verbondenheid tussen de deelnemers in de wijk blijft ongekend
hoog.
Een positieve sociale en fysieke impuls kwam voort uit
de realisatie van de kwelbeek. De kracht van de “nieuwe”
Krachtvelders werd alom gewaardeerd. Alle deelnemers
zijn trots op hun buurt. De verbondenheid gaat verder
dan het periodiek verrichten van wat onderhoudsactiviteiten. Elkaar helpen is een norm in ontwikkeling.

•

De belangstelling uit Almere is sterk toegenomen, evenals
de belangstelling van onderwijs- en onderzoek instellingen.
Er is geen belangstelling meer van andere gemeenten .
Een groot aantal studenten, onderzoekers, ambtenaren
en vertegenwoordigers van Ymere, Soroptimisten, Stad
en Natuur en het Waterschap brachten een bezoek aan
de buurt. Interesse vanuit andere gemeenten is van het
ene op het andere jaar volledig verdwenen.

•

De Windbosflat dreigt nog steeds aan de horizon.
Over de bouw van de Windbosflat is in 2015 een motie
van Leefbaar Almere aangenomen door de gemeenteraad. De flat maar ook de uitvoering van de motie heeft
een lage prioriteit. Samen voor gemeente en bewoners
is er een zoekopdracht naar een alternatieve bouw/
woonlocatie. Ymere heeft de “opdracht” voor de bouw
van de Windbosflat teruggegeven aan de gemeente.
Die gemeente is aan het broeden over de vraag hoe nu
verder. Voor ons is de horizonvervuiling van de Laren
ruim voldoende.

2016 is een zeer geslaagd jubileum jaar geworden.
De hoogtepunten van dit jaar waren;
•
•
•
•
•
•

het midzomerfeest/rommelroute
realisatie vogelkijkhut
realisatie en opening til
realisatie en opening kwelbeek
ondertekening nieuwe overeenkomst met de gemeente
voor de jaren 2017-2021
continuïteit in alle overige activiteiten.

De EZH is vitaal en financieel gezond. De EZH-prestatie is
naast de inzet van genoemde 93 deelnemers mede mogelijk
gemaakt door de steun van de Gemeente Almere, het Streekfonds Flevoland, NMFF, Het Oranjefonds, de Vogelbescherming, de Rabobank en vele particuliere sponsoren.
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2. EZH

•

De EZH vierde in 2016 haar 5 jarig bestaan in het 40 jaar oude
Almere. Het is een bijzonder jubileum jaar geworden met
een geslaagd jubileum midzomerfeest in juni en een jubileum WWO in oktober . Het jubileum cadeau aan onszelf , de
kwelbeek, zorgde ervoor dat de kwelbekers gloeien van trots.
De vrijwilligers hebben met elkaar besloten om ons nog een
keer voor 5 jaar te verbinden aan het zelf vormgeven en onderhouden van onze woonomgeving.

•
•
•

Het scheppen van voorwaarden voor democratische
besluitvorming
Het adviseren bij procedures in het belang van de bewoners uit de wijk, bij gemeentelijke instellingen, de
bestuursrechter en de burgerlijk rechter
Het voeren van procedures
Alle middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

De wijkoverleggen vonden dit jaar plaats op 9 februari en
8 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. De 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 communicatie is in balans.
•
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 2016 hebben Lap, Arjen en Martin daar gevolg aan
gegeven.
•
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.
•
De discussie over de continuïteit leverde een onvoorwaardelijk ja van 68 deelnemers. In goede samenspraak
met de gemeente is een nieuwe overeenkomst opgesteld voor 2017-2023.
•
Met twee nieuwe projectvoorstellen werd ingestemd:
een vogelkijkhut en het omvormen van de kwelsloot.

5 jaar geleden is gestart met de activiteiten van de EZH. De
stichting EZH heeft ten doel het bevorderen van de sociale
cohesie en een betere woon- en leefomgeving.
Dit door;
•
Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners met
hun wijk
•
Het verbeteren van de kwaliteit en het beheer van de
openbare ruimte
•
Het optimaal houden en behouden van(speel)voorzieningen in de wijk
•
Het stimuleren van inspraak en invloed van wijkbewoners over de leefomgeving en wijkactiviteiten
•
Het in stand houden van middelen om met wijkbewoners te communiceren over het doel en activiteiten van
de stichting en het onderhouden van een goede afstemming met de gemeente en instellingen die in de wijk
actief (kunnen) zijn.
Dit door;
•
Het met elkaar in contact brengen van bewoners
•
Het informeren stimuleren en faciliteren van groepen en
mensen
•
Het organiseren van activiteiten ter versterking van het
wijknetwerk
•
Het verzorgen en begeleiden van contacten met en het
verstrekken van adviezen aan het gemeentebestuur
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3. De werkzaamheden/activiteiten

heden. Zo hadden wij in Januari de eerste WWM ooit.
Op 16 april was er een extra WWO die in het teken stond van
de kwelbeek. Er zijn die dag 50 wilgen en 60 struiken geplant.
De kwelbeek zorgde ervoor dat de WWO van 29 mei een
WWDag werd. En voor sommigen een WWW(eekend).
In augustus hadden wij een culinaire afsluiting in de vorm
van soep met ijs. In september trokken wij samen op met
onze buren van de VLA en schoonden samen het hek van het
moestuincomplex. En in oktober hadden wij een jubileum
WWO met een bijdrage aan de nationale natuurwerkdag,
de opening van de kwelbeek en de ondertekening van een
nieuwe overeenkomst met de gemeente.
In december bleek twee maal een halve WWO is één WWO.

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

3.1 Beheer activiteiten in groepsverband
3.1.1 Wijkwerkochtend (W.W.O.)
De wijkwerkochtend kent een vast stramien.
Er is de vooraankondiging in het weekjournaal en ver•
volgens de oproep 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
bijpraten.
•
Afsluiting van de dag om 12.30 uur met de soep van de
dag.
Wij hebben altijd mooi weer en meestal kunnen wij buiten,
voor de deur van de huiskamer van de woongroep, de versnaperingen nuttigen.

Wijkwerkochtend

Er wordt altijd gewerkt in het Windbos, er wordt veel geschoffeld, geplant en geknipt. Dit jaar zijn er 130 struiken en
50 vaste planten geplant in wijk en windbos. Ook worden
kleine reparaties aan de verharding uitgevoerd.

3.1.2 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.

Het aantal deelnemers verschilt per ochtend en kende in
2016 een gemiddelde van 39 deelnemers per ochtend. In
2014 en 2015 was het gemiddelde aantal deelnemers 27 per
ochtend. De figuur laat het feitelijke aantal deelnemers per
werkochtend zien. De deelname in 2016 is groter dan die van
de voorgaande jaren. Verklaring is de deelname van nieuwe
deelnemers uit het Krachtveld die zich ingezet hebben voor
de kwelbeek. En het jubileum jaar prikkelde deelnemers om
vaker deel te nemen.

De EZH beschikt over een grote maaier (Kubota), kleine
handmaaier, twee bosmaaiers, een flyermaaier, een motor
heggenschaar en een kleine en grote borstelmachine.
De maaiploeg bestond in 2016 uit 1 vrouw en 11 mannen:
Ad, Paul, Jan, Bram, Regien, Rob, Willem, Kees, Jos, Hans,
Thom en Martin.
Dit jaar had een maaiploeg van dienst, drie weken maaiverantwoordelijkheid. Vervolgens was er een andere ploeg aan
zet.

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 2016
30
14
26
29
21
35
28
25/25
22
37
34
49
25
29
28
29
30
31
33
100
25
30
19
19

De Maaierij

In 2015 duurde het maaiseizoen 29 weken. Er is 16 x gemaaid. In 2015 is de wijk 19x gemaaid (in 2014 was dit 23x).
de eerste maaironde was in week 15. De laatste in week 44.

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

De wijkwerkochtenden van dit jaar kende enkele bijzonder5

In week 27 was er een scholing voor de ploeg. De maaiploeg
maait tegen betaling bij de flats in de Velden. Daar is bij het
maaien een kleine schade aan een muurtje veroorzaakt.
Het maaien van de hagen is nog niet structureel bij een
ploeg ondergebracht. Omdat ook 2016 een groeizaam jaar
was moesten de hagen wel drie keer gemaaid worden. Soms
wordt dat door een maaiploeg opgepakt, soms door de
Braamsluipers , soms door Lap. De moestuinhaag is in de
regel een klus voor Elly, Thom en Paul.

wen. Ook buiten de schoffelavonden zijn stagiaires, Joop,
Mini, Johan en Paul uren bezig geweest met schoffelen en
steken van deze ongewenste indringer.
In 2016 zijn er nog vijf schoffelploegen actief geweest 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 steigerborder. De ploeg Henny, Marlies, Cees en
Arjen zorgt voor de fraaie bosborder, Yvonne en Henk werken
in de hoekborder en Mini, Joop, Ineke, Greet ,Hester, Johan
en Trees zag je vaak bij de kwelbeek.

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.
3.1.3 De Zagerij
De EZH kent een zaagploeg bestaande uit: Regien, Thom,
Hans H, Cees, Rob, Ad, Johan, Chris, Alfred, Arjen, Jos, Ton,
Paul, Fred en Lap.
Paul coördineert. Voor het zaagseizoen bespreekt hij de
zaagopgave van het seizoen met Henk Winter, de opvolger
van 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.
2016 kende 4 zaagdagen, in januari, februari, november en
december. De eerste twee dagen is voornamelijk in het vogelbos gezaagd. De laatste in het windbos.

De Braamsluiperij

3.1.5 De Vogelbossers
Dick maakte het volgende Jaarverslag:
Voor de ‘Werkgroep Vogelbos’ stond het jaar 2016 in teken
van de toekomst. Er ontbrak een eenduidige en actuele visie
op het beheer en onderhoud van het Vogelbos. Anneke, Marrie en Dick volgden daarom een training bij Landschapsbeheer Flevoland waarbij zij leerden hoe een nieuw beheerplan
gemaakt moest worden. Deze training werd gefinancierd
met een opleidingsvoucher van 1.000 euro van de regeling
‘Groen en Doen’ van het Ministerie van Economische Zaken.
Aan de hand van de opgedane kennis is met de input van
de gehele werkgroep een in september beheerplan voor de
periode 2016-2021 opgesteld. Het beheerplan is in te zien op
www.hoekwierde.nl. Parallel aan de totstandkoming van het
beheerplan werd een uitgebreide inventarisatie in het Vogelbos uitgevoerd. Dit resulteerde in 11 soorten bomen, 16
soorten in de struiken- en sluierlaag, , 33 plantensoorten in
de kruidenlaag 21 soorten in de struikenrand, 6 beschreven
soorten paddenstoelen en 41 plantensoorten in de vlinderstrook. Alle soorten zijn ook ingevoerd op www.waarneming.
nl.
In het Vogelbos zijn dit jaar twee oude bomen spontaan omgevallen. De verwijdering van populieren en abelen wordt
daarom in overleg met de gemeente voortgezet in hetzelfde
tempo (elke twee jaar). Het veiligheidsaspect heeft daarbij
altijd prioriteit en kan reden zijn om meer dan het geplande
aantal te verwijderen.
De in 2015 ingezette manier van verschraling van de vlinderstrook, afschrapen, heeft naar mening van de werkgroep niet
het gewenste resultaat opgeleverd; te weinig variatie en te
veel overwoekering door bramen en pispotjes. Er wordt met
Henk de Winter van de gemeente gezocht naar een andere
oplossing.
Een belangrijk aandachtspunt in 2016 was de aanwezigheid
van Japanse duizendknoop achter de woningen van ‘Centraal
Wonen’. Deze exoot is een agressieve woekeraar, de wortels

De Zagerij

3.1.4 De Braamsluiperij
Greet coördineert de groep die “schoffelt” in de wijk. In principe wordt er één keer in de twee weken op donderdagavond
gewerkt. Deelnemers zijn: Greet, Hester, Paul, Hans, Jos, Lydia,
Yvonne, Henk, Marlies, Anneke, Camelia, Johan, Nicolette,
Anita, Corrine, Regien, Ruud, Ineke, Joop, Mini en Mike. Greet
zorgt voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Na elke activiteit is er een proeverij voor de liefhebbers.
In week 14 is het seizoen geopend. In week 39 is het seizoen
afgesloten. Bij de afsluiting werd Johan gehuldigd als winnaar van de vogelquiz.
Al vroeg in het jaar stelde Greet, i.v.m. de kwelbeek, voor om
elke donderdagavond te gaan sluipen. Er is op 22 avonden
geslopen. In 2015 was er een inzet op 13 avonden . Gemiddeld waren er in 2016 8 deelnemers per avond.
Veel tijd is er besteed aan het bestrijden van de berenklau6

kunnen zelfs de funderingen van de woningen aantasten.
De aanwezigheid van de duizendknoop is gemeld bij de
gemeente en regelmatig verwijderd, maar behoeft zeker
verdere aandacht in het komende jaar.
Het aantal actieve leden van de werkgroep is, mede door
de vele andere projecten in de wijk, gedaald tot een kern
van ca. zes personen. Omdat de coördinator het komende
jaar verhuist uit ‘Centraal Wonen’ is het wellicht nodig om de
organisatie rond behoud en beheer van het Vogelbos tegen
het licht te houden.

De kindertuinen

3.1.8 Onderhoud materieel en materiaal; de sleutelclub
Het materieel was dit jaar niet altijd inzetbaar. Binnen de
maaiploeg is een echte sleutelclub ontstaan. Vele lekke banden en langdurige reparaties hebben Willem , Rob en Bram
voor hun rekening genomen.
Het maaidek was in week 19 in onderhoud. Gevolg was het
hoogste gras in 5 jaar gemeten. Spannend gaat de wintercontrole van de KUBOTA worden. Is de machine volgend jaar
weer inzetbaar?
Rob ontpopte zich dit jaar als de magazijnbeheerder en Lap
houdt de materiaal en materieel lijst actueel.

De Vogelbossers

3.1.6 De Hanging Basket (HB) watergeefploeg
In week 21 zijn de baskets vol geplant 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 40 is er water gegeven. Dus 19 keer is het trekkertje
met de watertanks voorbij gekomen. De baskets zijn in week
43 en 44 opgeruimd . Net als in 2015 hebben wij 23 weken
genoten van de baskets.

Onderhoud materieel en materiaal

3.2 Activiteiten op individuele basis
3.2.1 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 Hanging Baskets watergeefploeg

Een stukje groen wordt onderhouden door Hans K. ,Anton,
Karin en Sandra, Ton, Bram, Alfred, Diana, Paul, Hans W. , Rob,
Wim, Marlies en Arjen, Simon, Henk, Yvonne, Trees, Anita,
Greet, Johan, Hester, Thom en Elly, Ineke, Mike, Mini en Joop.

3.1.7 De kindertuinen
Gerard, Cees en Hassan zorgden voor continuïteit met de
kindertuinen. In de zomer is besloten i.v.m. de verhuizing van
de Wierwinde om te stoppen met de kindertuinen.

Een hoofdstuk apart vormen de prestatie van Joop en “Lappie”. “Lappie 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 3 Depodog-bakken van de wijk en loopt hij met
7

4. De projecten en projectjes in uitvoering,
gerealiseerd, aangehouden of gestopt

zijn speciale karretje zijn zwerfafvalrondes. Hij controleert of
het licht brand en de wandelroute is zijn pakkie aan.
In de winter blaast hij met leifde verkeerd gevallen blaadjes
een andere kant op.

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.

Joop is ook bijna elke dag te zien in de strook langs het fietspad die hij in zijn eentje onderhoud. Dit jaar is de kwelbeek
ook onder zijn hoede gekomen. Het is terecht dat het blote
voetenpad , Joops boulevard, wordt genoemd. Mede door
de bijzondere inzet van Lap en Joop is de buurt de schoonste
van Almere!

Onderhoud woonomgeving

3.2.2 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”WW heeft dit jaar gepuzzeld aan de til, het
materieel en het KWAM.

De wijk overleggen vonden dit jaar plaats op 9 februari en 8
maart.
De discussie over de continuïteit van de EZH activiteiten
leverde een onvoorwaardelijk ja van 68 deelnemers. In samenspraak met de gemeente is een nieuwe overeenkomst
opgesteld voor 2017-2023. Met twee nieuwe projectvoorstellen werd ingestemd. Een vogelkijkhut en het omvormen van
de kwelsloot.
Zie nevenstaand projectoverzicht.
Over de voortgang van de projecten in 2016 het volgende.

4.1 KWAM, gerealiseerd
KWAM staat voor het KunstWerk van Anne-Marije. De finale
afronding van het kunstwerk vond dit jaar plaats door het
realiseren van een elektra voorziening (zonne-energie) voor
de pomp naar de fonteintjes .

Ontwikkelen

Het kunstwerk van Anne-Marije
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Projectoverzicht
BESCHRIJVING PROJECT
“Aanpassingen” groen
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omvorming Vogelbos
x
x
x
x
x
x
x
Omvorming Windbos (realisatie paden, rillen, openmaken bosrand, open plekken
x
x
x
x
met zitgelegenheden, nestkasten)
x
x
x
Boomgaard/kruidentuin			 x			 x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 121				
x
x			
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 50			
x			
x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 33					
x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 34				
x			
Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 42			
x			
Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 51			
x			
Omvorming bosrand Hoekwierde 42-50					
x
Realisatie bosborder Hoekwierde 1-5						
x
Realisatie steigerborder en hypericumborders					
x
Omvorming/realisatie border bij Hoekbrug & haag rond afvalpark			
x		
x
x
Omvorming/realisatie rozenpyramides/borders Kornbrug				
x			
Realisatie Hoeksteen			 x			
Plaatsing rozen-/kamperfoeliebogen					x
Aanleg moestuinhaag/rozenboog		x
x			 x
Planten/verplanten/velling bomen		 x
x
x
x
x
x
x			
Realisatie 2 natuurstroken langs de gracht			
Realisatie aanpassingen/verbredingen kwelsloot			x				x
Realisatie vlinderstrook langs de dijk					
x
x
Realisatie bollenborders				x				
Overige projecten
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Maken jeu de boulesbaan			
x				
Realisatie natuurlijke speelplek/klimbomen			
x			
x
Maken en verzorgen hanging baskets				
x			
KWAM			 x
x
x		 x
Plaatsing hondenpoep bakken			x				x
x
Wandelroutes/(natuur)educatie						 x
Plaatsing bankje en afvalbak			
x				
x
Drijvend vogelhotel				x			
IJsvogelwand				x
x		 x
Huiszwaluwentil						 x
x
Gereedschapsberging			 x			 x
Welkomstborden						 x
Verbeteren drainage					x
x
Ooievaarsnest 							
Tent voor evenementen				
x			
Kerstboom op het grote veld							
Dodecaëders langs de kunstroute						
Reanimatietrainingen					x
x
x
Realisatie schelpenpaden					x
x
Pipo voor evenementen					x
x
Zwemsteiger							
Aanpak molshopen						 x
Water op het grote veld 						
x
Electra op het grote veld							
Opschonen gracht t.h.v. steiger							
Verduisteringsgordijn huiskamer woongroep							
Trappen buitendijks							
Proef rietbeheer t.b.v. vlinders						
x
Vogelkijkhut Windbos							 x
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4.2. Wandelroute, gerealiseerd

4.5 Verfraaiing en uitbreiding van de gereedschapsberging, gerealiseerd

In 2016 is een kleine wijziging in de rode route aangebracht.
De wandeling doet nu een deel van de kwelbeek aan.

De opslag voor klein gereedschap is dicht gemaakt en geschilderd. In 2016 zorgde magazijnmeester Rob voor een
heringerichte en opgeruimde stalling en magazijn.

Verfraaiing en uitbreiding van de gereedschapsberging
De wandelroute

4.6 Het plaatsen van een kerstboom in december
Er zijn geen ontwikkelingen bekend.

4.3 Vlinderstrook Bosrand, gerealiseerd
In het najaar van 2016 zijn de luzerne stroken vroegtijdig
gemaaid door het waterschap.

4.7 Reanimatie trainingen, gerealiseerd
Op 1 maart hebben 12 EZH’ers een herhalingstraining reanimatie van Magda en Arjen gehad.

4.4 Het maken van een huiszwaluwen til, gerealiseerd
Coördinator Bram heeft met de werkgroep ‘de TILLIES’ hard
gewerkt in de eerste 14 weken. Voor de komst van de huiszwaluw in het land is de til officieel geopend. Tijdens de opening dankte ideehouder Marion de Tillies, de jeugdleden van
de vogel en natuurwacht die de nestjes gemaakt hebben en
ontwerpster AM. Tot dusver hebben alleen mussen zich in de
nestjes laten zien.

Reanimatietraining

4.8 Zwemsteiger
Overleg met het waterschap heeft plaatsgevonden. Realisatie
van een steiger in het Gooimeer vergt een hoop “toeters en
bellen”.

4.9 Water- en elektratappunt op het grote veld
Lap heeft gewerkt aan een elektra aansluiting die Maryse
beschikbaar heeft gesteld. Wachten is op de aanleg van een
mantelbuis onder de weg door naar een tappunt op het
grote veld.

4.10 Buitendijkse trappen
Er zijn geen ontwikkelingen bekend.
De zwaluwentil
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4.11 Vogelkijkhut. Gerealiseerd
In de weken 8,9 ,10,11,12 en 40 en 41 is door een grote groep
deelnemers Greets vogelvoederplek aangepast en is er een
vogel kijk hut gebouwd. De hut biedt voor velen educatie,
ontspanning en vertier.

Kwelbeek

Vogelkijkhut

4.12 Omvormen kwelsloot, gerealiseerd
In 2016 veranderde de prut kwelsloot in een kweldorado.
De kwelbeek is een ecologisch kunstwerk gelegen tussen de
wijken de Hoekwierde en het Krachtveld.
Het werk is gestart in week 13 en officieel door wethouder
Frits Huis geopend in week 44. Ook wees hij daar op een
bijzonder geschenk van de gemeente. Een uit waterplanten
gemaakte bank.
De kwelbeek is een door de kwelbekers ,WW, Arjen, Ruud,
Lap, Thom, Elly, Ineke, Regien, Greet, Hester, Frank, Trees,
Kees, Martin, Joop, Mini, Bart, Johan, Paul, Mike, Bert, Jan en
Marlies) zelf gecreëerd en onderhouden beeklandschap.
Het doel van deze nieuwe stedelijke natuur is vierledig.
•
Het creëren van een aantrekkelijk landschap met een zo
groot mogelijke biodiversiteit.
•
Het maken van een fysieke en sociale verbinding tussen
twee wijken.
•
Het realiseren van een Almeerse parel cq inspiratie bron
op het terrein van zelfbeheer.
•
Vereenvoudiging van het beheer van het gebied.
Fysiek is de kwelbeek een eye catcher voor alle passanten, te
fiets of te voet. Het gebied nodigt uit om te bezoeken en van
te genieten. Door de vele gradiënten, nat/droog, zon/schaduw, hoog/laag en voedselarm/voedselrijk, kent het gebied
een grote ecologische biodiversiteit.
Het gebied is de basis voor recreatie en natuureducatie.
Maar bovenal is de scheidslijn tussen privé en privaat aan
het verschuiven. Werkenderwijs leren de Krachtvelders en de
Wierdenaren elkaar en de natuurlijke omgeving kennen en
waarderen. Zij voelen zich samen verantwoordelijk voor de
woonomgeving. Resultante is saamhorigheid, positieve contacten, trots, verbondenheid en een vergroot natuurbesef.
Het areaal van het zelfbeheer is spelenderwijs versterkt en
vergroot.
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5 informeren en ontspannen

wijk overleggen van 9 februari en 8 maart. Ook is huis aan
huis de uitnodiging voor het midzomerfeest verspreid. Direct
omwonenden hebben een folder over de kwelsloot ontvangen.

5.1 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 ontwikkelingen. Martin en Hans zorgen voor foto’s. Ook Decia, Hans en
Marion plaatsen met regelmaat een berichtje. Arjen leverde
wekelijks bijzondere foto’s.

5.4 Nieuwjaarsbijeenkomst
Een gezellige en feestelijke start van het nieuwe EZH jaar
was er op 9 januari. 50 deelnemers ontmoeten elkaar.
Er was waardering voor elkaar over de presentatie van het
jaarverslag 2015 en de beeldende terugblikken van Martin.
Zelfgemaakte hapjes illustreren de betrokkenheid in de wijk.

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

Nieuwjaarsbijeenkomst

5.5 Wijkoverleggen
Aan de twee wijk overleggen van 9 februari en 8 maart werden door respectievelijk 30 en 27 mensen deelgenomen.
Tijdens de eerste bijeenkomst is ruim vier jaar zelfbeheer
geëvalueerd. Het resultaat is verwoord in hoofdstuk 2. Unaniem werd besloten om door te gaan met het zelfbeheer. 68
deelnemers hebben expliciet aangegeven daar een bijdrage
in te willen geven. Daarnaast werden twee nieuwe ideeën
toegelicht en met elkaar besproken. Greet presenteerde haar
plan voor een vogelkijkhut in het Windbos en Paul informeerde over de mogelijke natuurontwikkeling van de kwelsloot.

www.hoekwierde.nl

5.2 www.hoekinzicht.nl
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. De vormgeving van de site is in 2016 aangepast.

www.hoekinzicht.nl
Wijkoverleg

5.3 Huis aan huis nieuwsbrief

De Kwelbeek kende een aantal afzonderlijke overlegmomenten. Deels in de open lucht.

Dit jaar is er een nieuwsbrief door Decia en Paul gemaakt en
huis aan huis verspreid. Het betrof informatie over de twee
12

karakter. De ballen gooiers hebben dit seizoen als het meest
succesvol tot nu toe ervaren.

Jeu de boules

5.6 Excursies/evenementen verzorgd door Greet en
Hester

5.9 Midzomerfeest/bbq

Dit jaar was er een vogelcursus die Greet heeft verzorgd. Ook
organiseerde Greet activiteiten rond de tuinvlinder, nachtvlinder, tuinvogel en de trekvogeltelling.
Via Greet is er in het Windbos door de stichting kerkuilen een
kerkuilkist geplaatst.
Dat Greet en Hester een bijzondere tuin hebben kwam in
beeld tijdens een programma van binnenste buiten.

50 deelnemers namen deel aan de wijkwerkochtend van
juni. Er waren meer dan 15 deelnemers aan de rommelroute
in de middag. In de avond gingen de voetjes van de vloer
tijdens het optreden van de Bolero’s.

Excursies/evenementen verzorgd door Greet en Hester

Midzomerfeest

5.7 Rommelroute Almere

5.10 Kerstbijeenkomst

Decia en Margreet organiseerde de rommelroute tijdens het
midzomerfeest.

Anneke en Ine organiseerden een geslaagde kerstbijeenkomst in de huiskamer. Een koor onder leiding van Heleen
van der Heul zongen Christmas Carols.
Na afloop voor een ieder de jaarlijkse EZH blijk van waardering: twee paar handschoenen.
“ 5 jaar handen uit de mouwen
leverde een buurt om van te houden.
Voor een succesvol EZH-vervolg
verdienen je handen bijzondere zorg. ”

Rommelroute

5.8 Jdb’en
De dinsdagavond competitie kende een actief en dynamisch

Kerstbijeenkomst
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6 Afstemmen, samenwerken, protesteren,
ondersteunen en leren

5.11 KerstTrees
Voor de derde keer organiseerde Trees dit jaar een kerststukkie workshop. Veel creativiteit en aandacht voor de “special
ones” in de wijk.

6.1 EZH-leerbedrijf
Tot week 16 hebben twee stagiaires hun stage bij de EZH
doorgebracht. Stan en Thimo. Regien, Margreet, Johan,
Bram, Rob, Willem, Thom, Hans en Paul vervulden de rol van
begeleider.

Workshop KerstTrees

EZH-leerbedrijf

6.2 NMFF
Paul heeft deelgenomen aan de NMFF jaar vergadering. Trees
nam deel aan een workshop.

6.3 EZH bestuursoverleg
Het bestuur, bestaande uit Irma, Ton en Paul, komt elk kwartaal een keer bij elkaar. De afsprakenlijsten staan op de site.

6.4 Overleg met bestuur volkstuinvereniging de
Gouwen.
Drie keer is overlegd met het bestuur van de volkstuinvereniging. De VLA vrijwilligers op de tuin zijn bijzondere tuinders.
Na een succesvolle gezamenlijke schoonmaakactie van het
hek in september hebben wij afgesproken om die actie twee
jaarlijks te gaan inplannen.
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6.5 Gemeente
6.5.1 Overleg met vertegenwoordigers van de afdeling
beheer.
Paul stemt waar nodig af met Yvonne en Ouwe/Henk. Met
Jaap is gesproken over de personele consequenties van een
reorganisatie binnen de afdeling beheer. In week 25 was er
een overleg met Jaap, Nico, Anke en Jeroen over de contouren van de nieuwe overeenkomst, die 5 november ondertekend werd.
Een flat? Dat nooit!

6.5.2 Wierdenoverleg/Stuurgroep
6.5.3 Waterschap
Paul en Ton hebben overleg gehad over de zaken die genoemd/gevraagd zijn tijdens het wijkoverleg, de trappen,
een steiger en het maaibeheer. Missers in het maaibeheer
zorgde voor nog enkele contacten.

6.6 Bezoekers/gasten
6.6.1 Waterschap Zuiderzeeland
In week 37 bezochten collega’s van Wouter de buurt. Als
dank voor de rondleiding zijn enkele wilgen langs de kwelbeek geplant.

6.5.3 College/Raad
Er is een nieuwe burgemeester en wethouder van RO. Deze
wethouder RO Tjeerd Herrema bezocht de buurt. Evenals
wethouder Frits Huis.

6.6.2 Studenten
Ton en Paul kregen van een viertal studenten vragen en verzoeken tot interviews. In december hebben 30 studenten van
het CAH Vilentum de buurt bezocht.

Wethouder Herrema op bezoek

6.5.4 Planprocessen de Laren en de Wierden/ Raad van
State
In jan/febr 2015 vond de definitieve besluitvorming over het
bestemmingsplan de Wierden plaats. 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.
Dit jaar is een aantal keren gesproken met Klaas Dijkhuis.
Hij is de verantwoordelijk ambtenaar voor de uitvoering van
de motie. Overleg in de zomer met Ymere over een alternatieve bouwlocatie stond in de steigers toen Ymere besloot
de bouwopdracht terug te geven aan de gemeente. Nu is het
wachten op een vervolginitiatief van de gemeente.

6.6.3 Ymere
60 medewerkers van Ymere lieten zich in het voorjaar dompelen in de wereld van het zelfbeheer. Een ontdekkingstocht.
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7 Nieuws/publiciteit/erkenning/steun

6.6.4 Vereniging Buitenstad
Leden van deze vereniging deden tijdens een fiets ronde
Almere Haven onze buurt aan en ontvingen een toelichting
over het zelfbeheer.

7.1 Oranjefonds

In het voorjaar schonk het Oranjefonds € 400,-. Dit voor een
EZH-bijdrage in de actie NL Doet.

6.6.5 Soroptimsieten
Ook de soroptimisten van Almere maakten een rondwandeling door de buurt

7.2 NMFF, fonds Verbraaken

6.6.6 Ambtenaren en bestuurders van Almere
Wethouders Huis en Herrema en vele ambtenaren lieten zich
op enthousiaste wijze bijpraten.

De NMFF draagt € 500,- bij t.b.v. de jubileum dronefilm.

7.3 donatie RABO bank

De Rabo Clubkas aktie leverde € 450,- op. 58 stemmen op de
EZH.

6.7 Zelfbeheer buiten de Hoekwierde
6.7.1 Faciliteren en ondersteunen
Ton heeft een maaier en een aanhanger voorgefinancierd
t.b.v. zelfbeheerders in de Wierden en de Marken. Ton is in gesprek met de gemeente om te komen tot een meer structurele en duurzame regeling. Als de maaier in de Wierden stuk is
dan wordt de Kubota ingezet.
De Pipo heeft bijgedragen aan het succes van de lichtjestocht, en aan de zelfbeheer groep van Bep Van Mill.

7.4 Vouchers voor opleidingen
Via de regeling Groen Doen van het Ministerie van Economische Zaken zijn twee opleidingsvouchers van € 1.000,- verkregen. De vouchers zij gebruikt voor de reanimatietraining
en een opleiding voor de maaiploeg.

7.5 media

Een bijzonder ondersteuningsproject was de EZH bijdrage
aan het kerstcadeau aan de kinderen van de Wierden. Het
“gat” van het oude AH terrein werd eind 2015/ begin 2016
omgevormd tot een verhard speelterrein. Vele man- en
vrouwdagen zijn ingezet om de duizenden tegels op zijn plek
te krijgen.

7.5.1 Almere Deze Week en Almere Dichtbij
Over de til en de kwelbeek is bericht in de twee Almeerse
huis aan huisbladen.
7.5.2 Flevoomroep
Lap en Joop zijn de geïnterviewden in een item over de Kwelbeek.
7.5.3 Film over de EZH
Tijdens twee WWO heeft Gilles een film met een drone
gemaakt. De link naar deze film op Youtube is
https://youtu.be/2klDjYLaqg0.

Kerstcadeau aan kinderen van de Wierden
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8 Diversen

7.5.4 Almere Lifestyle
In de Almeerse glossy “Almere Lifestyle” is in het herfstnummer door Bart aandacht geschonken aan de kwelbeek.

8.1 Vandalisme
Er blijven kinderen en volwassenen die op zoek zijn naar het
frustreren van anderen. Wij corrigeren gelijk.
In 2016 was er sprake van:
8.1.1 Paaltjesfetisjisten
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
Ook Joop is het gevecht tegen een paatjes trekker aangegaan. De honden aan de lijn bordjes langs het fietspad
brengt sommige hondenbezitters tot razernij. Ook hier, Joop
wint.

De paaltjes van de wandelroute

8.1.2 Dievengilde
Fietsen verdwenen regelmatig bij de woongroep. Inbraakpogingen en inbraken deden zich voor.
8.1.3 Hondenpoepzakjes
Voor sommigen oefenen de hondenpoepzakjes een enorme
aantrekkingskracht uit. Met regelmaat worden slingers van
zakjes op divers plekken aangetroffen.

8.1.4 Boomhut
Ook positieve zaken kunnen gemeld worden. De niet meer
in gebruik zijnde en vernielde boomhut achter het volkstuincomplex werd door de “eigenaren” netjes opgeruimd.
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8.3 Verrassingen
8.3.1 Het vroegtijdig maaien van orchideeën
Abusievelijk maaide de gemeente in het najaar een deel van
het orchideeveld stuk. Volgend jaar zullen wij zien wat het
effect is van deze actie op de bijzondere orchideeën planten
gemeenschap.

8.3.4 Gladheid bestrijding met behoud van de paaltjes
Wij kregen veel complimenten en steun 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.

8.3.2 Vondst geelgroene wespenorchis
Althans daar leek het enige exemplaar bijzonder veel op.
Omdat het een senior exemplaar betrof kon een 100% zekere
identificatie niet plaats vinden.
8.3.3 Kerkuilkist
De stichting Kerkuilen in Flevoland plaatste een broedkast in
het Windbos.
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8 Financiën
Winst en verlies per 31 december 2016
Kosten
Afschrijvingen
Gereedschappen en materialen
Onderhoud
Brandstoffen
Verzekeringen
Bijeenkomsten en communicatie
Opleidingen
Verfraaiing
Contributie en huur
Diversen

2015
e 1.587
2.997
2.155
1.777
515
1.679
333
7.540
732
1.307
e 20.622

2016

Opbrengsten

1.827
Beheervergoeding Almere
860
Opleidingsvouchers
2.029
Groen Dichterbij
1.586
Bezoekvergoedingen
426
Streekfonds Flevoland
1.458
Vereniging Vogelbescherming
1.580
NMFF
11.623
Wijkbudget Almere
841
Diversen
796
Rabo fonds
23.026		

2015

2016

e 10.407
2.000
0
0
500
3.000
200
433
483
0
e 17.023

10.308
0
400
5.351
2.000
0
0
525
775
453
19.812

2015
e 7.055
1.667
2.689
15.118
0
0
e 26.529

2016
6.370
0
0
16.945
0
0
23.315

Winstbestemming
Winst voor bestemming

e -3.599

-3.214

Bestemming/bijdrage
Reservering Groen Dichterbij
Reservering opleidingen
Reservering zwaluwentil
Herinvestering
Toevoeging eigen vermogen

e 12.295
-1.667
-2.689
-1.587
€ 2.753

0
1.667
2.689
-1.827
-685

Balans per 31 december 2016
2016
Activa
2015
Passiva
Vaste activa
e 3.580
1.753
Eigen vermogen
Debiteuren
0
0
Reservering opleidingen
Nog te ontvangen baten
0
0
Reservering zwaluwentil
17.240
20.207
Voorziening vervangingsaanschaf
Spaarrekening
Bank en kas
2.742
4.322
Crediteuren
			 Nog te betalen kosten
e 26.529
23.315		
			
Activiteit		mensuren
2015
2016
Regulier onderhoud
2.400
2.500
600
2.000
Projecten verfraaiing
Coördinatie/communicatie extern
400
400
Totaal
3.400
4.900
Omgezet in €

€ 15.300

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 2016 zijn er wederom een flink aantal (2.000) uren besteedt aan het
verfraaien van de Hoekwierde. Daarnaast zijn veel uren geïnvesteerd in
22.050		
het delen van ervaringen met belangstellenden in Nederland.
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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CONTACTGEGEVENS Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde
Ton Huijzer, voorzitter
Hoekwierde 51, tel.: 036 5386649
Paul Weber, secretaris
Hoekwierde 57, tel.: 036 5314557
BEWONERSGROEP

HOEKWIERDE

Irma Bulder, penningmeester
Hoekwierde 15, tel.: 036 5318131
OPMAAK EN LAY-OUT dees[tp], www.dees-tp.nl

