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1. Inleiding/samenvatting

Voor u ligt het jaarverslag 2019. Dit is het achtste jaarverslag 
van het Zelfbeheer Hoekwierde e.o.
Het verslag 2019 geeft inzicht in de werkzaamheden van de 
100 deelnemers die wonen in de Hoekwierde, Kornwierde, 
Kimwierde, de Velden en nog verder in Almere. 
2019 was een bijzonder en succesvol jaar. ‘De Plek’ (zie hoofd-
stuk 4) zorgde voor een toename in het aantal deelnemers 
en ‘De Plek’ zorgde voor een markante transformatie van een 
stukje leefomgeving.
Van het totaal aantal deelnemers komt 67% uit de Hoekwierde. 
In de Hoekwierde zijn 39% 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 waar de deelnemers trots 
op zijn maar een prestatie die ook als normaal en vanzelf-
sprekend wordt ervaren.
Het verslag laat goed zien wat er in het kader van het
zelfbeheer wordt gedaan en hoe dat is georganiseerd.
De EZH is vitaal en financieel gezond. 
De EZH-prestatie is naast de inzet van genoemde 100 deel-
nemers mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van 
particuliere sponsoren, de gemeente, het landschapsbeheer, 
NMFF, de RABO bank en het Oranjefonds.

Het reguliere beheer kende geen echte bijzonderheden. 
Hoewel de eikenprocessierups en de zieke essen wel het 
vermelden waard zijn. Er werd, zoals te doen gebruikelijk, 
gemaaid, gezaagd, gewaterd, geplant, geseisd, geschoffeld, 
gesnoeid etc. 
Net als in 2018 kende 2019 een droge periode. Maar liefst 
twee hittegolven werden getrotseerd. De bijenstroken deden 
het goed dit jaar. De ontwikkeling van het krachtbossie was 
boeiend. 
De voortgang van het project ‘De Plek’ was bijzonder. Het 
gehele jaar is daar door gemiddeld 9 personen per week aan 
gewerkt. Een natte hoek aan de voet van de dijk werd ge-
transformeerd in een bijzonder natuurgebied in spé 

en een natuur kinder speelparadijs.

Van heinde en verre trok het paradijs, als ware het een kin-
dermagneet, jeugdigen en hun begeleiders aan. Na de ople-
vering van de pomp was er een feestelijk moment. 

De officiële opening zal in maart 2020 plaatsvinden.  De enige 
teleurstelling betrof de diefstal van een mandschommel en 
enkele uitingen van vandalisme.

Het gemiddelde aantal deelnemers per groepsactiviteit blijft 
toenemen. Dit gaat op voor de wijkwerkochtend (WWO), de 
zaagploeg en de braamsluiperij. Het gevoel van plezier in de 
buurt en de sociale verbondenheid tussen de deelnemers in 
de wijk blijft ongekend hoog.
De onderlinge verbondenheid gaat verder dan het
periodiek verrichten van groenonderhoudsactiviteiten.
Elkaar helpen is de norm. Denk b.v. aan de Paas- en
KerstTrees (zie hoofdstuk 5.3). 
De externe belangstelling bleef op het peil van 2018. Een 
groot aantal studenten, particulieren, leden van de
gemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke organisatie
brachten een bezoek aan de buurt.
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2. Zelfbeheer Hoekwierde e.o.

Wie of wat is Zelfbeheer Hoekwierde e.o.?
Dat zijn de volgende 100 deelnemers in 2019; Marlies, Hans 
H, Arjen, Cees (overleden op 20 september 2019) 

en Henny, Levien en Dante, Irma, Camelia en Rob,  Lex, De-
cia en Eric, Simon, Raymond en Charon, Hans, Fred, Anton, 
Marcel, Jan en Nike, René, Karin en Chris en Karin, Diana en 
Alfred, Bram en Margreet, Ton en Anneke, Wout, Liesbeth en 
Teun, Leida, Els, Ine, Paul, Mark, Loraine, Bram en Tim, Marrie,  
Winnifred, Eline, Nanette, Ursel, Susan, Adrie, Johan, Greet en 
Hester, Frank, Anita, Jose, 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, Jan, Stef, Bart, Jos, Damoun en Ron.

Het jaarverslag 2018 was in week 3 beschikbaar en is tijdens 
de buurtbijeenkomst van 27 februari gepresenteerd. 
Dit jaar is het bestuur (Irma, Ton en Paul) drie keer bij elkaar 
geweest om de EZH voortgang te bespreken. Martin heeft als 
toehoorder deelgenomen aan de overleggen. 
Iedereen kan op de hoogte blijven van het EZH wel en wee 
middels het EZH weekjournaal op www.hoekwierde.nl. De 
site kreeg in 2019 een nieuw jasje.
Het buurtoverleg was op 27 februari. Een ieder in de buurt is 
met een persoonlijke brief uitgenodigd en huis aan huis is de 
nieuwe folder (zie bijlage 1) verspreid. Er waren 35 deelne-
mers bij het buurtoverleg. 

Het midzomerfeest (MZF) begon met een WWO met 34 deel-
nemers en vele bezoekers aan de Rommelroute. 

In de middag kon er gesprongen worden. Eten van de pan-
nenkoeken van Decia is ook een vast onderdeel. Het MZF 
eindigde met een BBQ waar 77 deelnemers en 13 kinderen 
plezier maakten. 

Kerstbomen werden geplaatst in week 49 en week 50 

en de kerstzang (in week 51) trok 31 deelnemers.

Overleg met de gemeente was er ambtelijk in week 2 (essen), 
week  5 (essen), week 8 en 9 (spelen), week 30 (4 jonge amb-
tenaren),

week 41 en 43 (essen), week 46 (Loopstra), week 50 (essen), 
week 51 (orchideeweide) en week 52 (groot onderhoud  
bomen). Bestuurlijk was er wethouder Jan Hoek die deelnam 
aan de WWO van januari.
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In week 7 was wethouder Hilde van Garderen te gast.

In week 45 reageerde Hilde n.a.v. de gestolen mandschom-
mel. De gemeente betaalt de nieuwe schommel minus de 
opbrengst van de crowdfunding.

Leerbedrijf EZH 
In 2018 ontvingen wij de erkenning tot 2021. Er waren  
3 HBO Aeres studenten die een onderzoek naar de biologi-
sche waterkwaliteit hebben uitgevoerd. Er was een inspiratie 
rondleiding voor ruim 25 studenten biologie, voeding en 
gezondheid in week 47.

De jaarlijkse reanimatie training vond plaats op 1 april. Nu 
maar hopen dat wij het geleerde niet hoeven toe te passen.

Elke deelnemer ontving van Sint en Piet een letter met ge-
dicht. (bijlage 2) 

Publiciteit was er voor de plek in de zomereditie van ‘Life 
Style Almere’ en er was een artikeltje over de kwelbeek in het 
suffertje. 
De Flevo-omroep schonk aandacht aan de plek n.a.v. de ge-
stolen mandschommel. 

Op 14 december vierde de natuur en vogelwacht haar  
35-jarig jubileum. Ons zelfbeheer had een fraaie marktkraam 
en de deelnemers van het zelfbeheer Hoekwierde e.o. ontvin-
gen de ‘Growing Green’ speld.

Bezoekers
In week 34 hadden wij een bezoek van een groep tuinders 
van Waterland.

In week 37 hebben wij ruim 25 studenten van de hogeschool 
Aeres rond geleid. 

BC de Wierden organiseerde een succesvol springkussen 
festival. De  lichtjestocht ging als gevolg van te weinig vrijwil-
ligers niet door.

3. De werkzaamheden

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.Ook 
tijdens een hittegolf.

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

Het is meestal mooi weer en dan kunnen wij buiten, voor de 
deur van de huiskamer van de woongroep, de versnaperin-
gen nuttigen. Er wordt altijd gewerkt in de borders, 
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Er wordt veel geschoffeld, geplant en geknipt. Ook worden 
kleine reparaties aan de verharding uitgevoerd. De logistiek 
ligt in handen van Lap cs. 

Het aantal deelnemers verschilt per ochtend. 2019 kende 
exclusief de extra ochtenden een gemiddelde van 34 deel-
nemers per ochtend. De tabel in bijlage 2 laat het feitelijke 
aantal deelnemers per werkochtend zien. 

Aantal deelnemers per werkochtend in 2019:

In bijlage 3 kunt u de deelname in 2019 vergelijken met de 
deelname in de jaren 2011 tot 2019.

De WWO van oktober is verschoven naar 2 november. Op 
die wijze hebben wij meegedaan met de Nationale Natuur 
Werkdag.

Op 16 maart was er een extra WWO onder de vlag van 
NLDOET. 

Op die ochtend waren er maar liefst 45 deelnemers actief 
op de plek. Op die dag klinkt het formele startsein voor de 
aanleg van het natuur kinderspeelparadijs. Het terrein wordt 
schoongemaakt, er wordt gerild 

  

het Windbos, bij de beek en op ‘De Plek’. 

Al die inzet levert een kleurig resultaat. 
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tipi’s worden gebouwd 

en de eerste touwen gespannen.

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 be-
draagt het tijdsbeslag voor het maaien van een volledige  
integrale (bos)maaironde 10 uur per ronde. 

De start van het maaiseizoen was in week 14. De afsluiting 
van het seizoen was in week 45. Duur van het maaiseizoen 
bedroeg dus 31 weken. In die 31 weken zijn 12 volledige 
ronden gemaaid. 
In de Velden wordt op verzoek van 5 particuliere opdracht-
gevers (de flats) tegen betaling gemaaid. Tijdens de laatste 
maaironde is bij één van de flats een muurtje geraakt en 
deels vernield.
De gemeente maait één keer per jaar het hoge gras op de  
orchidee weide, rond de plek en in het krachtbossie. Tijdens 
het oogsten van het gemaaide gras werd schade aange-
bracht aan de orchidee weide.

3.1.3 De Zagerij
Het groot onderhoud aan het windbos wordt verzorgd door 
de zaagploeg. Het betreft groot onderhoud ter realisatie 
van een mooi, afwisselend bos met een zo groot mogelijke 
biodiversiteit. Het grootste deel van de tijd is besteed aan het 
ruimen van zieke essen. Het betreft een groot deel van het 
bomenbestand. In delen van het bos leidt dit tot een bos met 
een nieuw karakter.
Deelnemers in 2019 waren Regien, Susan, Greet, Anita, Mar-
lies, Lex, Alfred, Ton, Thom, Hans H, Cees, Henny, Lap, Rudy, 
Johan, Arjen, Jos Win, Jos Wiel, Ad, Paul en Jos K. Paul coördi-
neert.
Week 4; 15 deelnemers. Opruimen in het vogelbos
Week 8; 13 deelnemers. Opruimen in het windbos, zieke 
essen.
Week 44; 14 deelnemers. Zagen en rillen rond de vogelkijk-
hut.
Week 48; 11 deelnemers. Opruimen in het Windbos, zieke 
essen. 
Week 51; 12 deelnemers. Opruimen in het populierenbos. 
Lichte vellingen in het wilgenbos.

De hulpzagers en de pauzes blijken fotogeniek. 

 

 

3.1.4 De Braamsluiperij
Greet coördineert de groep die “schoffelt” in de buurt.  
Het betreft een wekelijkse activiteit op de donderdagavond 
de start is om 19.30 uur. Bij vroeg invallende duisternis is de 
start om 19.00 uur. Een half jaar lang is er de braamsluiperij. 
2019 is een topjaar geworden.  
Deelnemers in 2019 zijn geweest: Greet, Hester, Marlies, Ine, 
Paul, WW, Hans, Rudy, Yvonne, Levien, Henk, Johan, Jan,  
Nicolette, Anita, Corrine, Regien, Ineke, Joop, Mini, Maudy, 
Mike, Ruud, Rob, 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. Er waren 25 braamsluipavonden. Op een avond 
was het te warm om te werken. Veel tijd is er besteed aan de 
Y&H border, de hagen, Marions vogelbossie maar vooral de 
kwelbeek, het dijkje en het rietmaaien vreet tijd. 
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Spiritualiën en knabbeltjes zijn er na afloop, gelardeerd met 
een lekker “fikkie” op het volleyveld. 

Gemiddeld waren er 10 deelnemers per avond (minimaal 6 
en maximaal 16 deelnemers per avond). Greets vogelquiz is 
een  belangrijk element van de succes formule. Regien wint 
de vogelquiz bokaal van de eerste helft van het seizoen. En 
Marlies de tweede editie. Tijdens een braamsluipavond zijn 
de hanging baskets gevuld en verspreid. Veldwijn,

rijstwijn, nobel, bramenijs

en jutten in het kromslootpark van kastanjehouten palen  
vormden een leuke afwisseling. Diepduiken in de beek is een 
jaarlijks terugkerend fenomeen. Je kunt het zo gek niet  
verzinnen of je maakt het mee tijdens een braamsluipavond.

In 2019 waren er nog vier schoffelploegen actief die  een ei-
gen werkwijze en ritme kennen. Simon, Anton, Fred en Hans 
W. zag je veel aan het werk in de triple A border.
Elly, Johanna, Lieneke en Thom zijn veel bezig in en rond de  
steigerborder. De 4 hoekborders hebben zij opnieuw inge-
richt 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. Carol en Jos zijn 
zeer druk met het krachtbossie.

3.1.5 De Vogelbossers
Coördinator Vogelbos is Martin. Martin schrijft: 

” Dit jaar hebben we ons vooral bezig gehouden met de  
buitenkant van het Vogelbos: 
• De hoeken weer vrijgemaakt van opschoot, vooral veel 

iep. Dit voor de veiligheid en overzicht van het verkeer. 
• Dankzij de duizendknooprondes is de duizendknoop 

bijna verdwenen. Tijdens de laatste ronde werden er 
maar twee plantjes gevonden. 

• Het onderhoud van de vlinderstrook: zeisen, bramen 
uitsteken, zaaien en het uitzetten van nieuwe plantjes, 
vergt veel tijd. 

• Het bijhouden van de paden. 

Het komende jaar zijn wij van plan: 
• Om de vlier weg te halen, met name op de plekken waar 

nu de kardinaalsmuts weggeduwd wordt. 
• De randen van het bos open te gooien. 
• Eind 2020 meer bomen te kappen opdat het bos echt 

rust krijgt. 
• De grote bomen in versneld tempo eruit te halen op dat 

er meer licht in het bos komt.

De harde werkers in het Vogelbos zijn: Anita, Anneke, Greet, 
Johan, Hans, Marrie, Nicolet en Ruud. De koffie verzorgers 
zijn: Adrie, Elise, Martin, en Rob.” 

3.1.6 De Hanging Basket (HB)ploeg
In week 20 zijn, tijdens een braamsluipavond, de baskets vol 
geplant en opgehangen. 

De watergeefploeg bestond uit Rob (coördinatie), Thom, 
Willem, Bram en Elly. Elke woensdag is er een twee- of drietal 
bezig met het wateren van de planten. In één week is er twee 
keer gewaterd vanwege malheur aan het trekkertje. Per keer 
gaat er 600 liter water in de bakken. Ook dit jaar was de buurt 
fleurig door de uitbundige bloei van de baskets. Tot week 46  
hebben wij genoten van de baskets. 

 

Bijna 27 weken lang. In week 41 is gestopt met watergeven 
na een periode van 22 weken op een rij. Het KWAM (Kunst-
werk Anne Marije), de rozen en de hoekborders worden niet 
vergeten. 

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, de mannen kunnen geen lekke band 
meer zien. In dit jaar is een nieuwe elektrische heggenschaar 
aangeschaft. Deze dient ter vervanging van de gestolen  
motorheggenschaar.

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

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 verharding. Een stukje groen wordt 
onderhouden door Anton, Karin, Nike, Ton, Bram, Rene,  
Alfred, Paul, Hans, Rob, Wim, Simon, Henk, Yvonne, Trees , 
Anita, Levien, Bert, Hans K., Erica, Thom, Regien, Carol, Jos,  
Elly en Thom, Rudy, Joop en Mini.
Bijzonder is het SJATO bij de Kwelbeek
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en het Krachtbossie van Carol (CC) en Jos. 

Het hele jaar heeft Arjen de groei van de druiven gevolgd. 
Evenals de toename van de creatieve uitingen van CC. 

Er was dit jaar een oogstfeest met 15 deelnemers 

Thom en Elly hebben dit jaar de 4 hoekborders een face lift 
gegeven. Ook de steigerborder en de moestuinhaag nemen 
zij voor hun rekening.

 

Regien, Mike en Johan vind je vaak op vele plekken van 
Windbos en Kwelbeek. Johan heeft de meeste aliassen , 
SMan, rilchef en chef berenklauw.

Rudy zie je ook het jaar rond. Maaien, knippen en zagen zijn 
zijn favorieten. 

Lappie en Martin vormen op maandag en donderdag het 
duo Krabbel en Babbel. Het duo zorgt voor het wekelijks 
legen van de  afvalbakken, 

het borstelen,  

het schoonblazen van de buurt, het knippen van hagen en 
het verzorgen van reparaties in de verharding. Ze hebben er 
duidelijk plezier in en maken met regelmaat een dansje. 

Joop is in de zomermaanden dagelijks bezig langs de beek 
en de border achter de woningen van het Krachtveld.

De muskusratten zag hij komen en gaan. Het visbeheer heeft 
zijn speciale aandacht. Het plaatsen van een fontein tijdens 
de hittegolven laat zijn betrokkenheid bij zijn vissies zien.

15
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4. De projecten en projectjes in uitvoering, 
gerealiseerd, aangehouden of gestopt

Het enige nieuwe project in 2019 was de bouw van een 
nieuwe vogelkijkhut. In een periode van 17 weken is de oude 
vogelkijkhut van Greet afgebroken en is er een nieuwe ge-
bouwd, een duurzaam en solide exemplaar opgetrokken uit 
hergebruik materiaal. Meer volwassenen en kinderen kunnen 
nu leren en genieten van de vogelrijkdom in het Windbos.  
Particulieren sponsorden voor € 500,00.

In 2019 is gedurende het gehele jaar hard gewerkt op en aan 
‘De Plek’. Na de afronding van het Kwelwadi project in 2018 is 
in de zomer van 2018 gestart met het project ‘De Plek’.
Realisatie van een natuur kinderspeelparadijs en een nieuw 
nat natuurgebied is de doelstelling van dit project.
Er zijn balken en planken gejut in het Beatrixpark.
Het gehele jaar 2019 is er elke week gewerkt op ‘De Plek’. 
Totaal zijn hier 50 verschillende deelnemers bezig geweest. 
Tijdens NLDOET op 16 maart is er de formele start van de 
bouw van het natuur kinderspeelparadijs. 

 

Er zijn op die dag 45 deelnemers actief. Tijdens buren dag op 
28 september zetten 35 deelnemers zich in rond de spon-
sorloop voor een nieuwe glijbaan. Exclusief deze uitschieters 
qua deelnemers hebben gemiddeld 9 verschillende deel-
nemers per week zich ingezet voor de ontwikkeling van ‘De 
Plek’. Per deelnemer is er gemiddeld 5 uur per week gewerkt. 
Met deze uitgangspunten kun je uitrekenen dat de plek in dit 
jaar twee mensjaren aan inzet vergde.
Een half jaar is het plankierteam bezig geweest om een 
pracht van een plankier te bouwen. Uniek door vorm en 
werkwijze.

17

Ook het maken van de pomp en de waterlopen duurde een 
half jaar.
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Terecht dat bij oplevering het glas werd geheven.

De gemeente schonk een konijnenheuvel. 

8 weken bedroeg de bouw van de fundering voor de vogel-
kijkhut aan de rand van de kwelplas.

Gedurende 6 weken zijn er wilgen geplant.
De wiebelbrug van Amy stond er na 4 weken.

 

Andere bijzonder acties waren de plaatsing van de drie door 
de gemeente geschonken banken, gemaakt van Almeers 
eiken, de plaatsing van 2 afvalbakken, het jutten van kastanje 
houten palen in het Kromslootpark,

de sponsorloop ten faveure van de glijbaan,



20 21

het plaatsen van de succesvolle mandschommel, de aan-
kleding van een  biodiversiteitsboom en het essentransport 
door Tinus. 
Een domper betrof de gestolen mandschommel.
Na natuurbouw volgt natuurbeheer, 

Dit project wordt, naast de inzet van vrijwilligers en de 

EZH financiële middelen, mogelijk gemaakt door de finan-
ciële steun van particulieren (€ 2.500,00), de gemeente (€ 
2.000,00), NMFF (€ 1.000,00), het Oranjefonds (€ 350,00) en 
de Rabobank (€ 450,00).
In het volgende diagram ziet u hoeveel verschillende deelne-
mers zich door het jaar heen per week hebben ingezet voor 
de plek. 

In bijlage 4 treft u een overzicht van de projecten door de 
jaren heen. 
In bijlage 5 zijn de belangrijkste projecten aangegeven in de 
plattegrond van het beheergebied. 

5 Informeren, afstemmen, leren, helpen en 
ontspannen. Ditjes en datjes.

5.1 Excursies/evenementen verzorgd door Greet en 
Hester

Dit jaar was er de traditionele tuinvogeltelling, de maan-
dag wandelingen, de Eurobirdwatch dag en twee maal een 
nachtbeessie spektakel. 

Greet zie je niet alleen regelmatig met de kijker rondlopen, 
ook gaat zij bepakt en bezakt richting Greets vogelvoeder-
plek om die gevederde vrinden te gaan verwennen. Ook dit 
jaar bracht Greet een zeer informatief vogeljaarverslag uit. 
Het duo Greet en Hester leverde een grote  bijdrage aan het 
35-jarig jubileum feest van de natuur en vogelwacht alwaar 
ons zelfbeheer een mooie stand had.

5.2  jdb’en

Structureel wordt de jeu de boulebaan gebruikt in het  
zomerseizoen. De start van het wekelijkse jdb’en was in week 
19, de laatste avond was in week 39. Dus 23 weken was er op 
maandagavond jdb-plezier.
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5.3 Paas- en KerstTrees

Trees organiseerde ook dit jaar een paasstukkie workshop. 
Door de knieblessure van Trees ging het kerstfeest dit jaar 
niet door. Uiteraard maakte zij wel een stukkie voor de  
dierbaren. Volgend jaar met een nieuwe knie, nieuwe ronde, 
nieuwe kansen.

5.4 Voedsel Loket Almere

De samenwerking met de VLA-vrijwilligers continueerde in 
2019. Gezamenlijke deelname aan de WWO, als de moestuin-
haag op de agenda staat, is een onderdeel van de samen-
werking. De VLA houdt op te bestaan, de club wordt nu een 
onderdeel van de voedselbank.

5.5 Zelfbeheer buiten de Hoekwierde

Ton heeft twee maaiers gefinancierd t.b.v. o.a. zelfbeheerders  
in de Wierden . 
De pipo heeft bijgedragen aan het succes van de buurtcam-
ping. 
Op 14 september  heeft de gemeente alle groepen die in 
Almere Haven actief zijn in hun woonomgeving uitgenodigd 
voor een lunch in het Eksternest. Dit als blijk van waardering. 
Leuk om te ervaren hoeveel vrijwilligers in Haven actief zijn.

5.6 Ditjes en datjes

5.6.1 Het weer
Niet één maar twee hittegolven in 2019 en de warmste dag 
ooit gemeten. Waar gaat dat heen, waar moet dat heen, waar 
komt die rotzooi toch vandaan, zong Barend Servet. 

5.6.2 Gelaarsde afvalbakken
Een verrassing op 1 april.

5.6.3. Trekken, graven, sleuren en spuiten
Een geliefde bezigheid. 

5.6.4 Klimmen
Ook leuk.
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5.6.5 Het dievengilde 
Het dievengilde zorgde voor huisinbraken, een gestolen 
camper en de gestolen mandschommel op De Plek.

5.6.6 Bijenlinten 
De bijenlinten deden het goed dit jaar. 

 

5.6.7 De biodiversiteitsboom 
De biodiversiteitsboom vormt het jaar rond een uitnodiging 
voor vogels, vleermuizen en insekten. 

5.6.8 De rozenboog
Een juweel als de rozen in bloei staan. 

5.6.9 Vandalisme  
Het vandalisme viel op zich mee dit jaar of het is al weer ver-
drongen. Touw stuk gebrand. Schommel gestolen. Vuurwerk. 
Of hoort dat muurtje ook onder dit hoofdstuk? En wat te 
denken van de logeer beer in de Y&H border?

5.6.10 Kwelbeekduikers
De ereprijs gaat zonder twijfel naar Hester. 

Bij het maken van deze foto dreigt ze te verzuipen en dan 
komt de altijd charmante Mike om haar te redden.

5.6.11 De hoop
Als de hoop net door de gemeente is opgehaald dan wordt 
er al weer hard gewerkt aan de volgende hoop. Joop is hof-
leverancier maar de braamsluipers kunnen er ook wat van. 
Dank aan de gemeente voor de service van het telkens  
ophalen van de hoop.
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5.6.12 Plankieren
Een vol half jaar lang is er elke week geplankierd. Petje af 
voor het doorzettingsvermogen van deze gasten. 

En ter voorkoming van onthoudingsverschijnselen ging het 
team gelijk door met de hut. 

En daarna op de plek

en daarna??????????????

5.6.13 Uil van Minerva
Ruud klom hoog in de boom om een uilenkist te plaatsen. 

Nog hoger zat een uil het tafereel te aanschouwen. Oehoe! 

5.6.14 Ralreiger  
In week 25 was er een grote zeldzaamheid op bezoek in de 
Hoekwierde. 

Twee dagen lang trok het beest half ornithologisch Neder-
land naar de Hoekwierde. Ha, en wie was er toen op vakan-
tie? Greet!



5.6.19 Crea Carol
Er zijn vele buttons te vinden in het krachtbossie, CC  is niet 
te stuiten. Elke maand weer een bijzonder dingetje. Je moet 
wel goed kijken.
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5.6.15 Een potloodventer in het Vogelbos. 
Ook een grote zeldzaamheid. Alleen aan de dames toonde en 
floot hij op zijn fluit.

5.6.16 S-Man(nen)
Er is maar een echte S-Man en dat is Johan. Mag je hem hel-
pen dan zie je twee S-Mannen.

5.6.17 WWH
Tot dit jaar was er een echte WWH (WijkWerkHond).

Er wordt gewerkt aan een waardige opvolging, nu zijn er 
twee wijkwerkhonden, Anouk en Pluto.

5.6.18 WWP
En op een dag verscheen daar  een WWP (wijk werk paard), 
Tinus genaamd. 

Niet alleen prachtig maar zooooooooooo sterk. 

Daar kan Lap op zijn trekker niet aan tippen.

28
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5.6.20 Blessures
Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Ruud, Rudy, Bram en 
Mike kunnen er over meepraten. Gewone spit telt niet mee, 
anders zit de ziekenboeg het gehele jaar vol.

 

5.6.21 Struiken- en bomenplanters
Bomen en struiken met een verhaal zijn overal geplant in de 
borders, op De Plek, 

in het bos,

in het krachtbossie

en in het brulperkje. Kun je ze zien Lap??

5.6.22  Vlinders
Vlinders waren er volop dit jaar. In het jaarverslag van Greet 
kun je lezen welke dag- 

en nachtvlinders hier rondfladderen.

Niet alle vlinders zijn gewenst.

Daarom  zijn er anti eiken processierups bollen geplant.

5.6.23 (Klein)kinderen
In toenemende mate waarneembaar tijdens de activiteiten. 
Een goede zaak, immers jong geleerd is oud gedaan. 



    

5.6.24 KBB testcentrum 
Geen enkele nieuwe bank in de buurt ontkwam aan een 
deskundig testrapport. Zorgvuldig, gedegen en op empirie 
gebaseerd. Er zijn mensen die zitvlees genereren na een 
bezoek aan onze buurt.

5.6.25 logee
In de Y&H border heeft maandenlang een logee gebivak-
keerd.

 
 
 

5.6.26 WF
Arjen is onze wijkfotograaf. 

Wekelijks maakt hij een ronde en legt daarmee alle ontwikke-
lingen vast. 
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5.6.27 Oogstfeest
Omdat het zo bijzonder was. Nog een keer ter afsluiting een 
beeld van dat onovertroffen oogstfeest. Dank aan de veld-
wijn, dank aan Jos. Proost.  

6 Financiële steun

• Gemeente Almere

 

• NMFF, Fonds Verbraaken

• Landschapsbeheer Flevoland 

 

• Rabobank Clubkas Campagne

• Oranjefonds 
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7 Financiën

Winst en verlies per 31 december 2018

Kosten 2018 2019 Opbrengsten 2018 2019
 
Afschrijvingen e 2.887 3.012 Beheervergoeding Almere e 10.000 10.000
Gereedschappen en materialen  1.498 2.114 Oranjefonds 400 400
Onderhoud 2.613 1.073 Donaties bewoners 1.413 4.230
Brandstoffen 1.235 1.042 NMFF 900 0
Verzekeringen 164 754 Diversen 520 400
Bijeenkomsten en communicatie 1.051 2.102 Rabo fonds 1.048 423
Opleidingen 0 333 
Verfraaiing 2.706 5.381 
Contributie en huur 799 787 
Diversen 1.183 1.555 
 e 14.136 18.153  e 14.280 15.453

Winstbestemming  
 
Winst voor bestemming e 144 -2.700

Bestemming/bijdrage 
Reservering vervangingsaanschaf e 1.360 0
Herinvestering  -2.887 -3.012
Toevoeging eigen vermogen -1.383 -5.712

 

Balans per 31 december 2019

Activa 2018 2019 Passiva 2018 2019
Vaste activa e 11.451 8.439 Eigen vermogen e 20.003 14.291
Nog te ontvangen baten 0 0 Voorziening vervangingsaanschaf 5.494 8.506
Spaarrekening 7.243 7.243 Nog te betalen kosten 1.702 0
Bank en kas 8.505 7.115 
 e 27.199 22.797  e 27.199 22.797
   

Activiteit  mensuren Eigen uren 
 2018 2019 
Regulier onderhoud 3.500 3.100
De Plek, Vogelkijkhut 400 2.300
Coördinatie/jaarverslag/journaal 300 320
Totaal 4.200 5.720
Omgezet in € € 18.900 28.600  

Naast de financiele bijdrage is de tijd die bewoners besteden aan het 
beheren van de openbare ruimte essentieel. We hebben een inschat-
ting gemaakt hoeveel uren er geïnvesteerd zijn.
De Plek kreeg in 2019 veel aandacht. Om een vergelijk te maken met 
de financiële bijdragen zijn de bestede uren vermenigvuldigd met de 
belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 5,00 (2019) per uur.

ZELFBEHEER
HOEKWIERDE E.O.

CONTACTGEGEVENS Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde

Ton Huijzer, voorzitter
Hoekwierde 51, tel.: 036 5386649

Paul Weber, secretaris
Hoekwierde 57, tel.: 036 5314557

Irma Bulder, penningmeester
Hoekwierde 15, tel.: 036 5318131

OPMAAK EN LAY-OUT  dees[tp], www.dees-tp.nl
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Bijlage 1

ZELFBEHEER HOEKWIERDE 
en omstreken

ALMERE HAVEN

www.hoekwierde.nl

Wie zijn wij?

Andere initiatieven zelfbeheer, geïnteresseerde 
ambtenaren en bestuurders, studenten. De EZH is 
een erkend leerbedrijf (31).

80 deelnemers uit de Velden, Hoekwierde, Kim-
wierde en Kornwierde (22). Informele en formele 
communicatie tijdens werkbijeenkomsten (23), 
buurtoverleg (24), midzomerfeest (25) en kerst-
feest (26).

22

23 24

25 26

Waarom doen wij dit?

27 28

29 30

Verbeteren en intensiveren van de sociale ver-
banden (27). Plezier maken (28). Behoud en ver-
beteren groene kwaliteit woonomgeving (29). 
Vergroten biodiversiteit (30).

Wie helpen wij?

Steun en erkenning van: 

       

      

Wierdenfonds
Ars Donandi

Fotografi e:
O.a. Arjen van Veen 

Informatie:
www.hoekwierde.nl

Ton Huijzer (ton@zelfbeheer.net) 
Paul Weber (weberlaurent@kpnmail.nl)

Vormgeving:
dees[tp], www.dees-tp.nl
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ZELFBEHEER
HOEKWIERDE E.O.

Wat hebben wij gebouwd?

Regulier onderhoud in groepsverband

1 2

3 4

5 6

7

Sleutelclub: Onderhoud materiaal en materieel (1). 
Braamsluipers: In het zomerseizoen op donderdag-
avond schoffelen, snoeien, knippen en maaien (2).  
Maaiploeg: Maaien en borstelen waar en wanneer 
nodig (3). Hanging basket ploeg: Elke woens-
dag krijgen de planten in de hanging baskets  
water (4). Vogelbosserij: Elke tweede zaterdag 
van de maand is er onderhoud in het vogelbos (5).  
Wijkwerkochtend (WWO): Elke laatste zaterdag van 
de maand zijn er in de gehele buurt activiteiten (6).  
Zaagploeg: 5x per jaar is er voor het groot onder-
houd in het bos een zaagdag (7).Onderhoud op individuele basis

Velen onderhouden een stukje openbare ruimte in  
de directe woonomgeving.

8 9

10 11

12 13

14

Plantsoenvakken en bosgebieden zijn omge-
vormd (8). Een boomgaard op het centrale gras-
veld (9). Hanging baskets door de hele wijk (10).  
Een jeu de boules baan op het centrale grasveld 
(11). Natuurlijke speelvoorzieningen op het 
centrale grasveld (12). Kunstwerk ‘KWAM’ (13). 
Kunstwerk ‘De Hoeksteen’ (14). Rozenbogen 
langs de gracht (15). Een huiszwaluwentil (16).  
Een vogelkijkhut (17). Een natuur kinder- 
speelparadijs (18). Project natuurbouw Kwel-
beek (19). Project natuurbouw Kwelwadi (20).  
Project natuurbouw Kwelplas (21).

15
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18
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Wat doen wij?



Rommel de bommel
Daar zit Sint te mijmeren over een schommel

Die had Sint gezien op een plek
Een plek met heel veel groene rek

Die schommel was er vorig jaar ook nog niet
Had Sint nog nagevraagd bij malle Piet

Ook was er de check bij Ad Hesie
Bevestigd door Piet die hier echt over gaat: Co Hesie
Sint had graag daar op die schommel willen dromen

Hoe is dat hier toch zo ver gekomen?

Nu peinst Sint op een, aan de KBB dans ontsnapt, bankje
Alleen dat bankje al vraagt om een bedankje

SMannen, WW, CC, Krabbel en Babbel en hoe ze nog meer heten
Vinden het hier leuk, zonder lange tenen

De buurt doet hier, zo heet dat,  aan zelfbeheer
Dat doen zij dagelijks, wekelijks, maandelijks, keer op keer

Al acht jaren op een rij
Van maaien, zagen, watergeven, rillen, graven, schoffelen en knippen 

in border beek en bos worden die lui blij
Afvalbakken legen, straten, borstelen, berenklauwen, 
vogelbossen en braamsluipen doen ze er ook nog bij

Elke maandag avond is er jdb
Ballen ketsen, dat is oké

Op het volleyveld maken die lui veel plezier
Ingrediënten zijn de quiz, ijs, veldwijn en veel bier

Met Pasen en Kerst is er zorg voor elkaar
Niemand is de sigaar

Een  hittegolf meer of minder
Door een fontein is er ook voor de vissies  geen hinder

Vrolijkheid tijdens het Midzomerfeest
Dat smaakt naar meer en dus  is er ook nog een Oogstfeest 

Petje op en petje af
Die lui daar zeggen, het is nog niet af

Na wat indrinken bij het sjato
Geeft deze buurt elkaar een cado

In een jaar tijd is daar verrezen uit kleine loten
Door fraaie poorten ontsloten

Een prachtbos
Genaamd Krachtbos

Verderop een hut die er mag wezen
kijken, kijken, niet ke...

En dan hier op de plek, dat slaat alles
Dat geeft Sint weer gevoel in zijn oude fa...

Een groen cadeau voor de toekomst
Nieuwe natuur krijgt hier zijn bekomst

Kinderen leren en spelen solide in een natuurlijke omgeving

Wat is hier hard gewerkt op dit vlekje
voor velen een bijzonder plekje

ooit bestemd voor een groot gebouw
nu is er speelse natuurbouw

Water, plankieren, wilgen,  touwen en buizen vormen de basis
glijbaan, schommel en waterpomp voor een kleine jongen, zingt Hazes

En wat een verhalen
Over al die hergebruikte materialen

Zagers gingen er op los
Tinus sleepte de essen uit het bos

De wippers deden het in het Beatrixpark als ongelikte beren
Balken en planken, een half jaar bezig met afbreken 

en weer monteren

Wat een doorzetters hier met een droom in het verschiet
Dat heeft grote waardering van Sint en Piet

Alles hier op de plek is aardbeving bestendig
Behalve die schommel dan, dat is ellendig

Mag de pret niet drukken, het lijkt hier wel een paradijs
Dus voor alle deelnemers en sponsoren 

is er een lekkere letter met spijs

Sint en Piet

Bijlage 2 Bijlage 3

Aantal deelnemers wijkwerkochtend

  jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. sept. okt. nov.  dec.
2019 28 29 38 37 26 34 31 35 41 34 38 29/33
2018 34 33 38 36 30 30 33 30 36 26 33 19/33
2017 22 37 31 39 30 27 20 28 30 40 33 21/31
2016 17 29 35 25 37 49 29 29 24 90 30 16/22
2015 30 26 21 28 22 34 25 28 30 33 25 
2014 21 34 40 22 18 21 20 31 30 33 32 
2013 35 31 34 28 28 26 21 50 27 25 29 20
2012 27 27 61 ? 21 25 14 19 33 47 44 
2011           60 
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Projectoverzicht 2010 - 2019

BESCHRIJVING PROJECT

“Aanpassingen” groen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Omvorming Vogelbos  x x x x x x x x x x

Omvorming Windbos (realisatie paden, rillen, openmaken bosrand, 
open plekken met zitgelegenheden, nestkasten) x x x x x x x x x x

Boomgaard/kruidentuin   x   x 

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 121    x x   x

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 50, BZN   x   x 

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 33, Triple A border     x   x

Renovatie border t.h.v. Hoekwierde 34, Rozenborder    x    x

Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 42   x   

Realisatie border t.h.v. Hoekwierde 51   x      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    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   x   

Realisatie aanpassingen/verbredingen kwelsloot   x   x  

Realisatie vlinderstrook langs de dijk     x x 

Realisatie bollenborders    x    

Realisatie kwelbeek       x x

Realisatie kwelwadi        x x

Realisatie kwelplas         x x

Realistie natuurkinderspeelparadijs         x x

 

Overige projecten  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maken jeu de boulesbaan   x     x

Realisatie natuurlijke speelplek/klimbomen   x   x 

Maken en verzorgen hanging baskets    x   

Kunstwerk Anne Marije (KWAM)   x x x  

Plaatsing hondenpoep bakken   x    x x x

Wandelroutes/(natuur)educatie      x 

Plaatsing bankje en afvalbak   x     x  x

IJsvogelwand    x x   x

Huiszwaluwentil      x x

Bijlage 4
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BESCHRIJVING PROJECT  

Vervolg overige projecten  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gereedschapsberging   x   x   x

Welkomstborden      x 

Verbeteren drainage     x x 

Ooievaarsnest        

Tent voor evenementen    x   

Kerstboom op het grote veld        x x x

Dodecaëders langs de kunstroute      

Reanimatietrainingen     x x x x  x

Realisatie schelpenpaden     x x  

Pipo voor evenementen     x x    x

Zwemsteiger        

Aanpak molshopen      x

Water op het grote veld       x 

Electra op het grote veld        x 

Opschonen gracht t.h.v. steiger       

Verduisteringsgordijn huiskamer woongroep       

Trappen buitendijks        x

Proef rietbeheer t.b.v. vlinders      x

Vogelkijkhut Windbos       x

Plaatsing vleermuizenkast        x  x

Realisatie Krachtbossie         x

Voorzieningen voor extreme droogte         x
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Bijlage 5 - Plattegrond EZH, projecten en grenzen
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