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1. Inleiding/samenvatting

2018 was het warmste jaar ooit sinds de temperatuur wordt
gemeten. Een lange periode was het maaien niet nodig en
anticiperen op de droogte vond plaats door de aanschaf van
watertanks en een waterpomp.

Voor u ligt het jaarverslag 2018. Dit is het zevende jaarverslag
van het Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (EZH).
Het verslag 2018 geeft inzicht in de prestatie van de 82
deelnemers die wonen in de Hoekwierde, Kornwierde,
de Kimwierde, de Velden en nog verder in Almere.
In de Hoekwierde zijn 35% 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. Dit is een prestatie die door de deelnemers
als normaal en vanzelfsprekend wordt 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 elke geïnteresseerde.
De EZH is vitaal en financieel gezond. De EZH-prestatie is
naast de inzet van genoemde 82 deelnemers mede mogelijk
gemaakt door de steun van particuliere sponsoren, de
gemeente, het Landschapsbeheer Almere, NMFF, de Rabobank en het Oranjefonds.

De daling van het aantal deelnemers blijft doorgaan.
In 2018 daalde het aantal deelnemers van 89 naar 82 deelnemers. Gezien de omvang van het verzette werk in 2018 kun je
stellen; in 2018 meer werk door minder mensen.
Een belangrijke motivator vormen de natuurbouw projecten.
Kwelbeek, kwelwadi en kwelplas zijn boeiende projecten om
aan te werken en leveren extra trots en kwaliteit aan onze
woonomgeving.

De feestelijke opening van de kwelwadi zorgde voor een
bijzonder afsluiting van het kwelwadi project,
Door de de droogte en extern verworven middelen is er in
de zomer een begin gemaakt met de inrichting van “de plek”.
Het plan “de plek” kent twee doelen; het realiseren van een
aantrekkelijk natuur kinder speelparadijs en een aantrekkelijk
“nat” natuurgebiedje in en rond de kwelplas. Bouwmateriaal
voor het bouwen van voorzieningen en een plankier is gejut
uit het Beatrixpark (Bea). Een zeer bijzondere prestatie en
een voorbeeld van subliem optimaal hergebruik.

Het gemiddelde aantal deelnemers per groepsactiviteit
blijft toenemen. Dit gaat op voor de WWO , zaagploeg en de
braamsluiperij.
Het gevoel van plezier bij en de sociale hechtheid en
verbondenheid tussen de deelnemers in de wijk blijft ongekend hoog. De deelnemers zijn trots op hun buurt.
De onderlinge verbondenheid gaat verder dan het periodiek
verrichten van groenonderhoudsactiviteiten. Elkaar helpen is
de norm. De Paas- en KerstTrees is een voorbeeld.
De externe belangstelling is sterk afgenomen. Een aantal
studenten, particulieren, leden van de gemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke organisatie brachten een bezoek aan de
buurt.
De relatie met de lokale politiek kent een positieve ontwikkeling. Wethouder Herrema heeft zich aantoonbaar ingezet de
situatie in de Wierden te verbeteren. De Windbosflat is van de
baan en is nu een onderdeel van het project kustzone.
Betreurenswaardig is de wijze waarop Tjeerd Herrema het
openbaar bestuur heeft verlaten. Wethouder Jan Hoek toonde waardering en belangstelling voor de EZH-prestatie. Wethouder Loes Ypma opende het “Krachtbossie”.

In het Krachtveld is het “Krachtbossie” aangeplant in week 49.
Na voorbereidingen van ruim een half jaar is in een week tijd
vanuit het niets een bijzonder groen iets verrezen. Inclusief
een buiten les “lokaal”.
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2. EZH

Dit leidde tot een uitgave van het streekfonds Flevoland.
Een terugblik op de periode 2012-2018. Ton is geïnterviewd
door twee studenten van de academie van de stad.
In het suffertje is er aandacht over het bezoek van wethouder
Jan Hoek aan de buurt.
En de opening van het Krachtbossie leidde tot aandacht op
de site van de IVN en in het suffertje.

Wie of wat is de EZH?
Dat zijn in 2018; Marlies, Arjen, Cees en Henny, Levien en
Dante, Irma, Camelia en Rob, Decia , Eric, Simon, Raymond,
Hans, Fred, Anton, Jan en Nike, René, Karin en Karin, Diana
en Alfred, Bram en Margreet, Ton en Anneke, Wout, Liesbeth
en Teun, Leida, Els, Ine, Paul, Bram en Tim, Marrie, Winnifred,
Rob, Nanette, AM, Ursel, Susan, Adrie, Johan en Henny, Greet
en Hester, Frank, Anita, Anneke, Nicolette, Maryse, Bart en
Corrine, Trees en Kees, Henk en Yvonne, Ruud, Wim, Martin,
Marion en Hans, Hans en Erica, Jos, Rob en Elise, Kees, Elly en
Thom, Willem en Johanna, Lineke, Rudy, Regien, Andre en
Paula, Ad, Bert, Joop en Mini, Carol en Jos, Mike en Maudy,
Ineke en Stef, Bart en Jos.

Het MZF eindigde met een BBQ waar 40 deelnemers plezier
maakten.

Het jaarverslag 2017 was in week 3 beschikbaar en is tijdens
de buurtbijeenkomst van 13 februari gepresenteerd.
Jaarlijks komt het bestuur (Irma, Ton en Paul) in principe elk
kwartaal bij elkaar om de EZH voortgang te bespreken. Dit
jaar is er drie keer overlegd en heeft Martin als toehoorder
deelgenomen aan de overleggen.

Bezoekers
In week 2 waren er drie bewoners uit Almere Hout te gast.
In week 4 waren er vijf enthousiastelingen uit de Marken en
Meenten.
In week 15 hadden wij 2 medewerkers van de IVN op bezoek.
Dat was een verkennend gesprek over een Tiny Forest in de
buurt.
In week 16 waren er ambtenaren uit Lelystad op bezoek.
In week 17 was er weer een bezoek van IVN medewerkers
en vrijwilligers uit Vogelhorst die meer wilde weten van onze
HB’s. In week 44 waren er ambtenaren van beheer op bezoek.
Week 46, bezoek ambtenaren en wethouder Jan Hoek.
Week 47, bezoek van ruim 30 studenten hogeschool Aeres. In
week 49 kwam een ambtenaar SO kijken en wethouder Ypma
opent het Krachtbossie.

Overleg met de gemeente was er ambtelijk in week 5 (wadi),
week 8 (evaluatie samenwerking overeenkomst), week 21
(opening wadi), week 27, (afscheid Herrema), week 43 (H
Winter), week 44 (de plek) en week 45 (essen).

Iedereen kan op de hoogte blijven van het EZH wel en wee
middels het EZH weekjournaal op www.hoekwierde.nl. En
voor foto- en filmverslagen ga je naar www.hoekinzicht.nl
Tijdens het buurtoverleg van 13 februari waren er 31 deelnemers.

Een aantal verkeersongevallen vormde voor Rob de Jager
aanleiding om een buurtdiscussie verkeersveiligheid te organiseren.
De bijeenkomst was op 25 januari 2018. Tijdens de buurtbijeenkomst wordt besloten om het kruispunt 50/51 aan te
passen. Dit is een experiment.
In week 13-17 is er een border op de plek van een parkeerplek gemaakt.

Kerstbomen werden geplaatst in week 47 en week 51

Leerbedrijf EZH
In week 4 ontvingen wij de erkenning tot 2021. Er waren
geen stagiaires in 2018. Wel is er een inspiratie rondleiding
voor ruim 30 studenten biologie, voeding en gezondheid in
week 47.

Het midzomerfeest begon met een WWO met 30 deelnemers. In de middag springen en pannenkoeken eten van
Decia.

Het is nog wachten op de stopborden van de gemeente.
De windbosflat was onderwerp van gesprek tijdens de politieke markt in week 5 en 6. Leida en Paul hebben ingesproken.
De jaarlijkse reanimatie training is een jaartje overgeslagen
ivm een te geringe opgave.
BC de Wierden organiseerde een succesvol springkussen
festival en lichtjestocht.
en kerstzang (in week 51) met deelnemers en het koor van
Heleen sloten het jaar af.
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Publiciteit
Publiciteit was er voor de wadi in de zomereditie van
Lifestyle Almere.
De braamsluipers zijn geïnterviewd voor het Flevolandschap.
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3. De werkzaamheden

Na discussie in de raad is besloten om de Hoekwierde appartementen onder te brengen in het project Kustzone.
€ 650.000,- opbrengst is afgeboekt.
In de zomer is gestart met de “natuurlijke” inrichting van
“de plek”. Er komt een natuur kinder speelparadijs en een
natuurgebied ontsloten door een plankier, gelegen in de
kwelbronplas.

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 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. Aldaar is er tijd voor een grap
en een grol en worden de klussen verdeeld.

Dit jaar verzorgd door Rob en Elise, Mike en Maudi, Ursel en
Ine.

Het hout is afkomstig van een afgekeurde steiger uit het
Beatrixpark. Een optimale vorm van hergebruik.
Gezamenlijk koffiedrinken, verzorgd door Camelia en Rob

Een keer was er een broodje speciaal van Irma.
Altijd mooi weer en meestal kunnen wij buiten, voor de deur
van de huiskamer van de woongroep, de versnaperingen
nuttigen. Er wordt altijd gewerkt in de borders, het Windbos,
bij de beek en in de buurt.
Er wordt veel geschoffeld, geplant en geknipt. Ook worden
kleine reparaties aan de verharding uitgevoerd.
Het aantal deelnemers verschilt per ochtend. 2018 kende een
gemiddelde van meer dan 32 deelnemers per ochtend.
In de bijlage zie je in de tabel het feitelijke aantal deelnemers
per werkochtend.

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.

Een extra mini WWO t.b.v. aftuigen kerstboom was er in week
1; 11 deelnemers.
Op 10 maart was er een extra WWO onder de vlag van NLDOET. Op die ochtend waren er 30 deelnemers actief met het
planten van struiken en bomen langs de wadi, het werk aan
6
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de wadibruggen en het verplaatsen van kwelwadizand.

Op 22 december was er een extra mini WWO.
De WWO van mei had een feestelijk karakter. De wadi werd
officieel geopend door Tjeert Herrema, Frank Braakhuis en
Petra Borsch.

3.1.2 De Maaierij
De maaiploeg bestaat uit WW, Rob, Bram, Thom, Ad, Paul,
Regien, Lap , Martin en Kees. Bram coördineert.
Een groot en lastig areaal wordt gemaaid. Gemiddeld bedraagt het tijdsbeslag voor het maaien van een volledige
integrale (bos) maaironde 10 uur per ronde.

3.1.3 De Zagerij
Het groot onderhoud aan het windbos wordt verzorgd door
de zaagploeg.
Deelnemers in 2018 waren Regien, Susan, Greet, Anita, Carol,
Marlies, Thom, Hans H, Cees, Rob, Lap, Rudy, Johan, Arjen,
Jos W, Paul en Jos K. Paul coördineert.
Week 4; 12 deelnemers, waditrace en omgevallen boom.
Greets vogelvoederplek.

De start van het maaiseizoen was in week 15. De afsluiting
van het seizoen was in week 47. Duur van het maaiseizoen
bedroeg dus van 32 weken. Van die 32 weken is er in totaal
13 weken niet gemaaid als gevolg van de droogte. In week 26
kondigde de maaibaas een maaiverbod af. 9 aaneengesloten
weken is er door de droogte niet gemaaid. Een maaiploeg
heeft tijdens de hittegolf vervangende arbeid gevonden
in de vorm van het schonen van de bosrand. Verstopping
brandstof filter/afsluitdop in week 18. Het was noodzakelijk
K. Ubota terug te zenden naar de dealer.
Er was een bijna plons in week 42. In de Velden wordt er op
verzoek van 5 particuliere opdrachtgevers tegen betaling
gemaaid. Aanschaf door Ton van een Kubota en klepelmaaier
in week 4. Deze Kubota wordt ingezet in de overige Wierden.
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3.1.4 De Braamsluiperij
Greet coördineert de groep die “schoffelt” in de buurt. Net als
vorig jaar is dat een wekelijkse activiteit op de donderdagavond geworden. Start om 19.30 uur. Bij korte avonden is de
start om 19.00 uur.
Deelnemers in 2018 zijn geweest: Greet, Hester, Marlies, Ine,
Paul, Hans, Yvonne, Henk, Johan, Nicolette, Anita, Corrine,
Regien, Ineke, Joop, Mini, Maudy, Mike, Ruud, Jos en Carol.
Greet zorgt voor een goede balans tussen inspanning en
ontspanning.
In week 14 is het seizoen geopend. In week 39 is het seizoen
afgesloten. 24 weken waren er op donderdagavond braamsluipers actief. Twee potentiele braam sluip avonden gingen
niet door. Veel tijd is er besteed aan de Y&H border, de hagen
en de kwelbeek. In week 15 en 16 was er een uitstapje naar
de BZN. Spiritualiën en knabbeltjes zijn er na afloop, een
aantal keren genuttigd met een “fikkie” op het volleyveld.

Week 8; 12 deelnemers, Vogelbos.
Week 44; 11 deelnemers, essen rond Krachtbossie.
Week 48; 11 deelnemers. Zieke essen windbos. Jordi velt drie
berken in de speeldriehoek.
Week 51; 14 deelnemers, zieke essen in het Windbos.
Vooral de pauze’s zijn fotogeniek.
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waaid”, deze zijn vervolgens door de gemeente in delen
omgezaagd en door de zaagploeg van de EZH en de vogelbossers, verzaagd en afgevoerd (takkenrillen en uit het bos
verwijderd). Er werd keurig werk verricht, zodat er relatief
weinig schade ontstond. Het koste echter wel veel arbeid om
alles op te ruimen voordat het broedseizoen zou beginnen.

Gemiddeld waren er 9 deelnemers per avond. (Minimaal 4
en maximaal 13 deelnemers). De groep is geïnterviewd door
een journaliste uit Lelystad. Greets vogel quiz zijn belangrijke
factoren van de succes formule. Regien wint de vogelquiz
bokaal van de eerste helft van het seizoen. Ine die van de
tweede helft.

Opruimen stormschade Vogelbos Zaagploeg

De aanwezigheid van Japanse Duizendknoop achter Centraal
Wonen is onder controle maar blijft een aandachtspuntblijft
en een zorgpunt.

In 2018 waren er nog vier schoffelploegen actief die een
eigen werkwijze en ritme kennen. Simon, Fred en Hans W zag
je veel aan het werk in de triple A border.

Een ander zorgenkind is de Vlinderstrook langs het fietspad. De pogingen om de grond te verschralen is door aan
de grond zand toe te voegen en deze te frezen uiteindelijk
gelukt. Het verwijderen van Braam en pispotje blijft noodzakelijk opdat de ruderale bloemensoorten weer terug zullen
keren.
Verder zijn dit jaar vooral veel iepen en esdoorns verwijderd,
en zijn er duurzamer soorten (beuken, elzen en mispels) voor
in de plaats gekomen.
We houden ons nu ook meer bezig met het verwijderen van
boompjes m.b.t. eventuele overlast voor bewoners en het
vrijhouden van zichtlijnen en -hoeken.
Dit jaar heeft Dick de Jager besloten om de vogelbossers te
verlaten. Wij hebben dit jaar dus helaas van een belangrijke
en waardevolle vogelbosser afscheid moeten nemen.
De nieuwe vogelbos coördinator Martin wordt bijgestaan
door de werkvoorbereiders Anneke Smit en Hans Lap en
uiteraard door alle vogelbossers.
Dit Vogelbosjaar was uiteraard niet mogelijk geweest zonder
de vogelbossers en de “zeer” belangrijke koffiezetters en de
mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de woonkamer van de woongroep.

Elly, Johanna, Lieneke en Thom zijn veel bezig in en rond de
steigerborder. De 4 hoekborders hebben zij opnieuw ingericht en worden onderhouden op de maandagavond. Marlies
en Arjen nemen de bosborder voor hun rekening. De Y&H
border is er voor Yvonne en Henk.

Afscheid van Dick de Jager

Tot week 46 hebben wij genoten van de baskets. Bijna 27
weken lang. In week 42 is gestopt met watergeven. Na een
periode van 24 weken op een rij. Tijdens de droogte is in
week 27 twee keer gewaterd.
Er was een lekke band in week 29.
Het KWAM werd niet vergeten.

Verschralen van de vlinderstrook grond
3.1.6 De Hanging Basket (HB)ploeg
In week 19 zijn, tijdens Hemelvaartsdag, de baskets vol geplant en opgehangen.

3.1.7 De sleutelclub
Voor het onderhoud van het EZH materieel en materiaal zet
de sleutelclub zich in. De club bestaat uit WW, Bram en Rob.
In week 13 was al het gereedschap zomerklaar. De Kubota
kreeg veel aandacht, een externe beurt was nodig.
Opruimen stormschade Vogelbos

3.1.8 De snoeiploeg
Trees, Susan en Paul zijn de leden. Zij zorgen voor de noodzakelijke snoei van de boomgaard, een appelboom naast de
container en de bomen en struiken langs de kwelbeek.

De watergeefploeg bestond uit Rob (coördinatie), Thom,
Willem, Bram en Lap. Elke woensdag was er een twee of
drietal bezig met het wateren van de planten. Per keer ging
er 600 liter water in de bakken. Met een zichtbaar resultaat.
Ook dit jaar was de buurt fleurig door de uitbundige bloei
van de baskets.

3.1.5 De Vogelbossers
Marrie, Rob en Anneke Smit zijn verantwoordelijk voor het
beheerplan
en Hans zorgt voor de technische zaken.
Tot de vaste kern behoren: Hans, Anneke S. ,Ruud, Anita,
Johan, Nicolette
Greet en Martin. In samenwerking met de catering door
Adrie, Elise en Martin.

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

Tijdens de voorjaars storm waren er drie bomen “omge10
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SMan en chef rillen en berenklauw. Het drietal heeft ook zorg
gedragen voor het vernieuwen van het wegdek van de weg
over de kwelbeek.

groen of de openbare bestrating. Een stukje groen wordt onderhouden door Anton, Karin , Nike, Sandra , Ton, Bram, Rene,
Alfred, Paul, Hans, Rob, Wim, , Simon, Henk, Yvonne, Trees ,
Anita, Levien, Bert, Hans K, Erica, Thom , Elly en Rudy.

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

In dit jaar is kluizenaarschap van Lappie verbroken door de
aanschaf van een meissie

Verfraaiing van de wijk is een jaarlijks terugkerend thema
tijdens de wijkbijeenkomsten in het begin van het jaar.
Dan wordt de voortgang van de projecten doorgenomen en
praten wij over het oppakken van nieuwe ideeën. Realisatie
van de ideeën is mede mogelijk gemaakt door het cadeau
van de gemeente na afronding van het groot onderhoud, de
Groen Dichterbij prijs, vele specifieke aangevraagde en
verkregen subsidies en particuliere donaties.
Het wijkoverleg vond dit jaar plaats op 13 februari 2018.
Op de volgende bladzijden is een plattegrond te zien met
daarop aangegeven de belangrijkste deel gebieden in onze
buurt en de projecten (voorzieningen) die gerealiseerd zijn
of in bewerking. Voor een volledig overzicht wordt verwezen
naar bijlage 2.

Bijzonder is het SJATO initiatief van Carol en Jos. Het hele jaar
heeft Arjen de groei van de druiven gevolgd.

Rudy is dit jaar echt goed in beeld gekomen als spieker Rudy.

Er was dit jaar een oogstfeest met 12 deelnemers

Weken was hij bezig met het schonen van het Bea juthout.
Ook zie je hem intensief zagen, maaien en knippen.
Lappie reserveert twee volle dagen per week voor werk in de
buurt. Hij is o.a. chef afvalbak, chef wandelpad, chef straatkolk en chef zwerfvuil.

en een partnership met Martin. Als duo Krabbel en Babbel
trokken zij door de buurt.

Lap en Martin zijn nu de blaas- en borstelkoningen van de
buurt. Ook worden met regelmaat de 10 afvalbakken en
4 depodog bakken geleegd. Met een speciaal karretje
worden de zwerfafvalrondes gelopen.

Regien, Mike en Johan vind je vaak op vele plekken van
windbos en kwelbeek. Johan heeft zich opgewerkt tot de
12
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Plattegrond EZH, projecten en grenzen

In 2018 is het kwelwadi project afgerond. Gestart in week 38
van 2017 en gereed tijdens de officiële opening in week 21
van 2018. Dus een doorlooptijd van 35 weken. Voor de bruggen werd er gejut bij Marina Muiderzand.

Daarna volgt zoals bekend droogte.

en een duiker

na de plaatsing van de bruggen

Groen i.p.v. steen ten faveure van de verkeersveiligheid.
Tussen 50 en 51 is Brams border gemaakt. Start in week 13 en
gereed in week 17.
In week 31 starten de werkzaamheden op “de plek”.
Door de droogte kan het terrein gemaaid worden en kan er
door Jan gegraven worden.

Vlak voor de opening worden de wadi infopanelen gemaakt.
De officiële opening is in week 21. Tjeerd Herrema, Frank
Braakhuis en Petra Borsch verzorgen de officiële handelingen.
volgt in week 17 de vergunning en veel water.
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5 Informeren, afstemmen, leren, helpen en
ontspannen. Ditjes en datjes.

tocht, en vormde een rustplek voor de zelfbeheer groepen
van het Kronkelveld en het Buitenhof. Afstemming met deze
twee groepen is geïntensiveerd..

5.1 Excursies/evenementen verzorgd door Greet en
Hester

5.6 Ditjes en datjes
5.6.1 Het weer;
Er passeerden stormen in week 1 en 4. Met name de tweede
storm zorgde voor veel schade in wind en vogelbos.

Dit jaar was er de traditionele tuinvogeltelling, een opleiding
vogelherkenning, de eurobirdwatch en twee maal een nachtbeessie spektakel. Greet zie je niet alleen regelmatig met
de kijker rondlopen. Ook gaat zij bepakt en bezakt richting
Greets vogelvoederplek om die gevederde vrinden te gaan
verwennen. Ook dit jaar bracht Greet een zeer informatief
vogeljaarverslag uit.
Op “de plek “is intensief gerild.

Realisatie van een natuur kinderspeelparadijs en een nieuw
nat natuurgebied is de doelstelling van het project.
Na het riet maaien volgen 3 kraandagen van Jan.

5.2 jdb’en
Structureel gebruik van de jdb baan vormde de impuls voor
de uitbreiding. De start van het wekelijkse jdb’en was in week
19 met een officieel openingstoernooi rond de nieuwe verbrede baan. Lap beitst de randen en zorgt voor een driedeling ingeval nodig. De laatste avond was in week 39. Dus 23
weken was er op dinsdagavond jdb plezier

5.3 Paas- en KerstTrees
Trees organiseerde ook dit jaar een paasstukkie en een
kerststukkie workshop. Veel creativiteit bij de deelnemers en
fleurige aandacht voor de “special ones” in de wijk.

Er was IJskunst in week 12.

In week 29 aanschaf 2 tanks tbv van het kunnen watergeven
tijdens droogte periodes. Tevens aanschaf waterpomp voor
het vullen van de tanks.
Van week 36 - week 48 is gedurende een 6-tal sessies de weg
over de kwelbeek gerenoveerd. Regien, Johan en Mike vormden de harde kern van de hergebruikers van Bea hout.

Het jutten van een steiger van 200 meter uit het Beatrixpark
vormt een onderdeel van het project. Balken en planken
gaan hergebruikt worden voor een plankier, vogelhut, speelvoorzieningen, molen etc. De belangrijkste plankenwippers
waren Bram, Thom en Ton.

Krachtbossie in de Velden
Carol en Jos zijn de initiatiefnemers. Carol en Jos zijn enthousiast de buurt rondgegaan om een mini krachtbossie in het
krachtveld te kunnen gaan aanleggen. Er was groen licht in
week 21, het bosje is geplant in week 49.

5.4 VLA
De samenwerking met de VLA vrijwilligers continueerde in
2018. Gezamenlijke deelname aan de WWO als de moestuinhaag op de agenda staat is een onderdeel van de samenwerking.

5.5 Zelfbeheer buiten de Hoekwierde
Ton heeft een maaier en een aanhanger voorgefinancierd tbv
oa zelfbeheerders in de Wierden .
De pipo heeft bijgedragen aan het succes van de lichtjes18
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5.6.2 Kattenrug tegen hardrijders.
Een verrassing op 1 april.

Het was hoogzomer in week 16. Met een ware natuurexplosie
tot gevolg. In twee weken tijd veranderede onze kale buurt
in een groene oase. In week 18/19/20/21 komt de zomer op
herhaling. Wat een lente! Met een eigen Playa di wadi.

5.6.3. De kruiwagen.
Een favoriet EZH hulpmiddel. Voor al uw transport van zand,
heel veel zand en riet, heel veel riet.

Volgt een extreem droge zomer. Met vele waterdragers en
watergevers.
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5.6.4 Een nieuwe depodogbak
Een nieuwe depodogbak (gemeente bedankt) is geplaatst in
week 18 aan de rand van het grote veld.

5.6.5 Het dievengilde
Actief dit jaar in week 1. week 15, week 18 en week 46. Lap
vond gereedschap na een overhaast vertrek bij een poging.

5.6.6. Trekker met kar.
Nog een favoriet EZH hulpmiddel.
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5.6.8. Een nieuwjaarscadeau
Een nieuwjaarscadeau was de rode bekerzwam.

Lap zoeken en zoeken.

In week 23 keerde de vogel plots weer terug

5.6.9 De ijsvogel
De ijsvogel, een kunstwerkje gemaakt en geschonken door
Piet Hoeijmakers werd op 30 december 2017 onthuld.

5.6.10 Vandalisme
Naast de Ijsvogel meppers waren er jeugdige windbos
bomenzagers, tegel/klinker gooiers in de kwelwadi, paal
+ kwelbeekgedicht uit de grondtrekkers. En grote mensen
blijven onverbeterlijk fout groen op de rillen en de kwelbeek
groenhoop gooien.

Na twee maanden verdween de vogel op 28 februari 2018
tijdens een korte maar hevige vorstperiode .

5.6.11. Kwelbeekduikers.
De ijsvogel was dit jaar een zeldzaamheid. Ondanks het
baltsgedrag van Greet, Hester en Mike. Of was het gewoon
de warmte?

5.6.7 Plaatsing eendenbroedkorf in de beek
Plaatsing eendenbroedkorf in de beek in week 5. Bedankt
Rinus.
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5.6.13 Bea wippers en spiekertrekkers en stapelaars.
8 weken vertier en spierballen vertoon.

5.6.15 Lampenkappen.
De buurt kreeg nieuwe hoedjes aangemeten. Was het ten
tijde van Prinsjesdag?
5.6.12 Zwanen.
Onze zwanen keerden terug op hun stekkie.

5.6.14 Bomenplanters.
Bomen met een verhaal zijn geplant; appels, noot, metasequoia en linde.

Joop voerde kruiwagens vol met drollen af.
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5.6.16 Klaproos.
Wekelijks zorgt Arjen voor (natuur) foto’s voor het journaal.
De klaproos is een van zijn favorieten

5.6.18 ( klein)kinderen.
In toenemende mate waarneembaar tijdens de activiteiten.
Eeen goede zaak. Immer jong geleerd is oud gedaan.

evenals de waterlelie.

Het bruggetje komt op een mooie derde plek.
5.6.17. Vlinders.
Waren er volop dit jaar. In het jaarverslag van Greet kun je
lezen welke dag en nachtvlinders hier rond fladderen.

5.6.19 Gele hesjes.
Ook bij ons wordt er geprotesteerd. Lap protesteert tegen
het koude water
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6 Financiële steun

en Jan tegen te weinig kraandagen.

5.6.20 archeologische vondst.
Bij het werken op “de plek” vonden Johan en Paul enkele
scherven uit het verleden. Wat de kwel al niet brengt!

•

Gemeente Almere

•

NMFF, Fonds Verbraaken

• Landschapsbeheer Flevoland

• Rabobank Clubkas Campagne

• Oranjefonds

30

31

7 Financiën
Winst en verlies per 31 december 2018
Kosten
Afschrijvingen
Gereedschappen en materialen
Onderhoud
Brandstoffen
Verzekeringen
Bijeenkomsten en communicatie
Opleidingen
Verfraaiing
Contributie en huur
Diversen

2017
e 875
755
1.168
1.276
1.239
1.190
333
3.193
750
1.148
e 11.297

2018

Opbrengsten

2.887
Beheervergoeding Almere
2.498
Oranjefonds
2.613
Donaties bewoners
1.235
Streekfonds Flevoland
829
Wierdenfonds
1.051
NMFF
0
Wijkbudget Almere
2.738
Diversen
799
Rabo fonds
1.183
VMCA
14.833		

2017

2018

e 10.000
800
1.147
250
1.000
800
525
514
480
500
e 15.516

10.000
400
1.413
0
0
900
0
520
1.048
0
14.280

2017
e 21.205
4.845
0
186

2018
20.003
5.494
0
1.702

e 26.236

27.199

Winstbestemming
Winst voor bestemming
Bestemming/bijdrage
Reservering vervangingsaanschaf
Herinvestering
Toevoeging eigen vermogen

e 3.610

-533

e 12.100
-875
14.835

1.360
-2.887
-2.080

Balans per 31 december 2017
Activa
Vaste activa
Debiteuren
Nog te ontvangen baten
Spaarrekening
Bank en kas

2017
2018
Passiva
e 12.978
11.451
Eigen vermogen
0
0
Voorziening vervangingsaanschaf
0
0
Crediteuren
10.240
7.243
Nog te betalen kosten
3.018
8.505
e 26.236
27.199		
			

Activiteit		mensuren
Eigen uren
2017
2018
Naast de financiele bijdrage is de tijd die bewoners besteden aan
Regulier onderhoud
3.000
3.500
het beheren van de openbare ruimte essentieel. Zonder inzet van
Projecten verfraaiing
700
400
bewoners zou er niets gebeuren. We hebben een inschatting gemaakt
Coördinatie/jaarverslag/journaal
400
300
hoeveel uren er geïnvesteerd zijn.
In 2018 zijn er wederom een 400 uren besteed aan het verfraaien van
Totaal
4.100
4.200
de Hoekwierde.
Omgezet in €
€ 18.450
18.900		

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

Bijlage 1
Aantal deelnemers wijkwerkochtend
		
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

jan.
febr.
mrt.
april
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
34
33
38
36
30
30
33
30
36
26
33
22
37
31
39
30
27
20
28
30
40
33
17
29
35
25
37
49
29
29
24
90
30
30
26
21
28
22
34
25
28
30
33
25
21
34
40
22
18
21
20
31
30
33
32
35
31
34
28
28
26
21
50
27
25
29
27
27
61
?
21
25
14
19
33
47
44
										60

dec.
19/33
21/31
16/22
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Bijlage 2

Projectoverzicht 2010 - 2018

BESCHRIJVING PROJECT
Vervolg overige projecten

BESCHRIJVING PROJECT
2010

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omvorming Vogelbos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x			

x

Omvorming Windbos (realisatie paden, rillen, openmaken bosrand,

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Welkomstborden						x
Verbeteren drainage					x

x

Ooievaarsnest 							

Boomgaard/kruidentuin			x			x
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 121				
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 50, BZN			

x

x			

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 33, Triple A border					
Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 34, Rozenborder				

x

x				

x

x			

Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 51			

x						

Realisatie steigerborder en hypericumborders					

x

Omvorming/realisatie border bij Hoekbrug & haag rond afvalpark			

x

x		

Omvorming/realisatie rozenpyramides/borders Kornbrug				

Realisatie schelpenpaden					 x

x		

Pipo voor evenementen					

x

x			x

Planten/verplanten/velling bomen		 x

x

Realisatie 2 natuurstroken langs de gracht			

x			

Realisatie aanpassingen/verbredingen kwelsloot			

x			

Proef rietbeheer t.b.v. vlinders						

x

x

Realisatie Krachtbossie									x
Voorzieningen voor extreme droogte									x

x		
x
x
x

Realistie natuurkinderspeelparadijs									x
2015

2016

Maken jeu de boulesbaan			

x					

Realisatie natuurlijke speelplek/klimbomen			

x			

2017

2018

x

x

Maken en verzorgen hanging baskets				

x			

Kunstwerk Anne Marije (KWAM)			

x

x

Plaatsing hondenpoep bakken			

x				

x		
x

x

x					

x

x

Wandelroutes/(natuur)educatie						x
Plaatsing bankje en afvalbak			

IJsvogelwand				x

x			 x

Huiszwaluwentil						x
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x

Plaatsing vleermuizenkast								 x
x

Realisatie kwelplas									x

2014

x

Trappen buitendijks								 x

Realisatie kwelwadi								 x

2013

x

Verduisteringsgordijn huiskamer woongroep							

Realisatie kwelbeek							x

2011 2012

x

Aanpak molshopen						x

Realisatie bollenborders				x				

2010

x

x

Vogelkijkhut Windbos							x

Aanleg moestuinhaag/rozenboog		x

x

x

Opschonen gracht t.h.v. steiger							
x

Plaatsing rozen-/kamperfoeliebogen					x

Realisatie vlinderstrook langs de dijk					

x

Electra op het grote veld								

Realisatie Hoeksteen			x			

x

Reanimatietrainingen					 x

Water op het grote veld 						
x

x			

x

x

Zwemsteiger							
x

x

Realisatie bosborder Hoekwierde 1-5						

x			

Dodecaëders langs de kunstroute						

x

x			

Omvorming bosrand Hoekwierde 42-50					

Tent voor evenementen				

Kerstboom op het grote veld								

Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 42			

Overige projecten

2011 2012

Gereedschapsberging			x			x			x

“Aanpassingen” groen

open plekken met zitgelegenheden, nestkasten)

2010

x
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