
VERSLAG LEDENVERGADERING 26 MEI 2005 
 

Een plezierige en zinvolle vergadering, al was met een opkomst van 15 leden, 
inclusief bestuur, de belangstelling wat teleurstellend. 
Kansen & Bedreigingen: 
We namen de afgelopen periode door. De woningbouwplannen in Het 
Waterwingebied zijn voorlopig van de baan, in ieder geval tot de volgende 
gemeenteraadverkiezing. Dat wil echter nog niet zeggen dat er niet gebouwd 
kan worden in Het Waterwingebied. Als de aandacht vooral op sport en 
recreatie moet komen liggen, bestaat nog steeds de kans dat er sportvelden 
met kantines en parkeerplaatsen in Het Waterwingebied geprojecteerd 
worden. Het bestuur formuleerde de eis dat het gehele Waterwingebied 
openbaar toegankelijk moet blijven.  
Dat is het uitgangspunt voor de komende periode. 
Werkgroepen: 
Er was weinig animo om in werkgroepen plaats te nemen, er was wel een heel 
pallet van wensen. Over meer en regelmatiger informatie. Maar ook niet te veel 
informatie tegelijk. Over het benaderen van allochtone gebruikers. Over 
inventarisaties van flora & fauna. En nog zo het een en ander. 
Dat alles kan het bestuur niet behappen, dus als al deze zaken aangepakt 
moeten worden heeft het bestuur ernstig behoefte aan concrete en 
daadkrachtige ondersteuning. 
Het Witte Lint: 
Eind mei is er een kudde van 300 schapen gearriveerd in Park Schothorst. Deze 
schapen gaan ook Het Waterwingebied begrazen. Het gaat hier dan om een 
gescheperde kudde. Een kudde met herder en honden, die doortrekken. Dat is 
echt iets heel anders dan de weideschapen die wij kennen. Deze kudde moet -
door selectieve begrazing en doordat ze zaadjes van elders meenemen- de 
biodiversiteit in Het Waterwingebied vergroten. Midden juli kunnen wij ze in Het 
Waterwingebied zien. 
ALV in najaar: 
In de Algemene Leden Vergadering in het najaar van 2005 zal  
-geheel volgens de Statuten- het gehele Bestuur aftreden. 
Een aantal leden zal zich herkiesbaar stellen, een aantal niet. 
In de tussenliggende periode zal het zittende bestuur gesprekken voeren met 
mensen die zich voor een bestuurstaak hebben aangemeld. Denkt u ook een 
bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur van de Vereniging: meldt u aan. 
In de ALV van dit najaar zal er een bestuursverkiezing zijn, waarna een nieuw 
bestuur zich aan haar taken kan wijden. 
Video/Cdrom 
Na de vergadering beken een groot aantal aanwezigen nog eens de video die 
Dhr. Van Den Heuvel ooit heeft samengesteld uit zijn videobeelden van Het 
Waterwingebied door de jaargetijden heen. Deze video is binnenkort ook als 
cd-rom te bestellen bij info@waterwingebied.nl
 
 

HERINNERINGEN: 
 

Midzomerpicknick: 
Op dinsdag 21 juni vindt de traditionele Midzomer Picknick plaats.  
Wat is het idee? Vanaf 19.00 verzamelen belangstellende leden zich 
rondom het tennis/volleybalveld in het Noordelijk Waterwingebied. 
Iedereen neemt iets lekkers te eten / te drinken mee voor zichzelf én voor 
nog iemand anders.  
Niet overdrijven, er is elk jaar veel te veel lekkers. In Het Waterwingebied 
wachten we al pratend, etend, drinkend de definitieve zonsondergang af.  
Dan hebben we –op de langste dag van het jaar- zo lang mogelijk buiten 
genoten van Het Waterwingebied.  
Dit jaar wordt deze bijeenkomst extra interessant vanwege Abe de Verteller 
die ons een aantal verhalen zal vertellen over de midzomer-zonnewende, 
over Watergeesten en Zomerheksen en misschien over allerlei bomen in het 
Waterwingebied. 
 

E-mail adres: 
Zo’n 15 leden hebben deze nieuwsbrief al eergisteren via e-mail 
ontvangen. Heeft u een e-mail adres, ontvangt u graag de nieuwsbrief via 
e-mail?  
Stuur ons dan expliciet uw e-mail adres op info@waterwingebied.nl
Dat scheelt moeite, tijd en papier, dus bomen. 
 

Contributie: 
Inmiddels heeft de Vereniging “Vrienden van het Waterwingebied” zo’n 
265 leden. Dat is meer dan ooit. En dat is goed. Een grote achterban blijkt 
belangrijk te zijn om  zaken te kunnen realiseren.  
Bijna de helft van deze leden heeft dit jaar ook daadwerkelijk de jaarlijkse 
contributie van 5 Euro betaald. De bankrekening staat er goed bij.  
In deze tijden is het goed om  wat reserves te hebben. 
We willen graag nog voor de zomervakantie alle contributie binnen 
hebben. 
Na de zomervakantie gaan we actief ons ledenbestand opschonen. 
Dan weten we precies op wie we kunnen rekenen. 
Het rekeningnummer voor uw bijdrage vind u nogmaals hieronder. 
 

Vereniging 
“Vrienden van Het Waterwingebied” 

www.waterwingebied.nl
info@waterwingebied.nl

Van ’t Eindstraat 22 
3815 NW Amersfoort 

033 4728528 / 4728060 
ABN-AMRO: 54.92.35.175 
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IN HET WATERWINGEBIED: JUNI 2005 - SCHAAPSCHEERDERKOU 
 
Na het redelijk hoopvolle begin van Juni volgde een periode van koelte met 
lage temperaturen. Tot mijn verbazing blijkt het vaker voor komen dat Juni een 
koel begin heeft. Zo regelmatig dat dit meteorologisch fenomeen zelfs een 
naam heeft: “Schaapscheerderkou”. Deze periode werd/wordt door 
schaapsscheerders vaak gebruikt om hun schapen te scheren, zodat de tere 
kale velletjes niet meteen verbrandden in de zon. Dus na de IJsheiligen midden 
mei, heb je dus ook de Schaapscheerderkou in Juni.  
 
In Het Waterwingebied zijn ondertussen de witte schermen van het Fluitenkruid 
verdwenen. Zelfs de Vlier is hier en daar al uitgebloeid en begint besjes te 
vormen. Het gras staat hier en daar kniehoog en bloeit in allerlei variëteiten. 
Tussen het kortgemaaide gras rond de vijver bij de spoorlijn ontdekten we half 
juni plotseling piepkleine kikkertjes. Er kwamen er zo veel uit de vijver dat er 
tientallen vertrapt zijn op het voetpad. Niet groter dan een Elzenpropje. 
Blij dat de kikkers de baggeroperatie te boven zijn gekomen. 
 
De Valeriaan bloeit langs de slootkanten en sommige bomen hebben ineens, 
tussen de inmiddels donkergroene bladeren, weer nieuwe lichtgroene 
bladeren: de St. Jansloten. Aan de bladeren van de Els hingen overal kleine 
“sigaartjes” van opgerold blad. Daarin verpopt zich een nachtvlindertje van 
een soort met de toepasselijke naam : Bladrollers 
 
Kortom: er valt genoeg te zien in Het Waterwingebied. 
Ga maar weer eens snel kijken. 
 
 
leejo@waterwingebied.nl
 
(meer van dit soort verhaaltjes vindt u op www.waterwingebied.nl
onder Flora & Fauna bij Impressies.) 
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