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Het bestuur van "Vrienden van het Waterwingebied"  
wenst u een gezond en groen nieuwjaar toe! 



Algemene ledenvergadering 
november 2005. 
 
Begin november is er een algemene ledenvergadering geweest. Deze vergadering had vooral 
een huishoudelijk karakter. Tijdens deze vergadering heeft er een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Toegetreden tot het bestuur zijn Roelie Norp en Ellen Akkermans. Drie leden 
hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur bestaat nu uit 5 leden, waarvan Roelie Norp 
voorzitter/secr. is, Riekje Hoffman vice-voorzitter/secr., Martha van der Doe penningmeester 
en Ellen Akkermans en Piet van der Doe leden. 
 
Leejo van Putten heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De Vereniging is hem bijzonder veel 
dank verschuldigd voor het vele werk dat hij gedaan heeft. Veel werk heeft hij verzet om de 
Vereniging op te richten en 'op de kaart te zetten'. Hij voerde de correspondentie, schreef een 
beleidsnota, onderhield contacten en voerde overleg met de gemeente. Daarnaast heeft hij een 
website opgezet en onderhouden. Dat laatste blijft hij gelukkig nog doen. Leejo tot zover heel 
hartelijk bedankt. 
 
 
 
 
Beste Vrienden, 
 
Zoals u al in de krant heeft kunnen lezen zal het een spannend jaar worden voor de 
Vereniging. In de wijken Liendert en Rustenburg zullen de nodige veranderingen 
plaatsvinden. Het Waterwingebied zal, anders dan de gemeenteraad heeft bepaald, niet 
volledig buiten schot blijven, zo heeft de wethouder via de krant laten weten.  
In het bebouwen van de randen ziet hij geen bezwaar. 
 
Er is door de gemeente besloten om in bepaalde wijken de woon- en leefomgeving te 
veranderen om een eenzijdige ontwikkeling te doorbreken. De gemeente wil dat er meer 
huizen komen voor jonge gezinnen en dat bewoners kunnen doorstromen naar een andere 
woning in eigen wijk. Het gaat niet alleen om het bouwen van woningen, maar ook om meer 
kleinschalige economische bedrijvigheid in de wijk mogelijk te maken en de sociale structuur 
te versterken. Hoe en op welke wijze deze veranderingen gaan plaatsvinden is nog 
onduidelijk. Op 20 december is de wethouder met een plan van aanpak gekomen. Bij het ter 
perse gaan van deze nieuwsbrief is nog niet bekend hoe dat Plan van Aanpak er verder uitziet.  
Uit het persbericht blijkt, dat het college van burgemeester en wethouders kiest voor een 
buurtgerichte aanpak. Het college zegt er zelf het volgende over: 
 
"Het programma voor de binnenstedelijke vernieuwing wordt in grote mate bepaald door de 
buurtbewoners zelf. Daarbij gaat het om problemen die bewoners zelf ervaren en wordt er 
samen met bewoners naar oplossingen gezocht. Samen met de corporaties SCW en Portaal 
stellen B&W voor sociale, veiligheids-, economische en fysieke aspecten gecombineerd aan te 
pakken. Daaruit ontstaan ontwikkelingsplannen voor de wijken Liendert-Rustenburg, 
Schuilenburg-Hogeweg en Randenbroek. Het eerste buurtoverleg wordt begin voorjaar 2006 
verwacht: Samen oplossingen zoeken voor samen ervaren problemen." 
 
Niemand zal tegen het willen verbeteren en versterken van een buurt zijn. De vraag is 
uiteraard hoe dit gaat gebeuren. Het is goed dat bewoners over hun eigen buurt kunnen 



meebeslissen. Een buurtgerichte aanpak is daarom prima. De vraag is natuurlijk waar het 
buurtbelang ophoudt en overgaat in een wijkbelang. 
 
Als de wethouder vindt dat met buurten gesproken kan worden over het bebouwen van de 
randen van Het Waterwingebied, dan doet hij de wijk te kort, maar negeert hij hiermee ook de 
raad, die zich duidelijk heeft uitgesproken tegen bebouwing in Het Waterwingebied.  
Het Waterwingebied, dus ook de randen, overstijgt een buurtbelang, Dit is een wijkbelang, 
sterker een bovenwijks belang. Wij vinden dan ook dat een buurtgerichte aanpak in deze 
ongewenst is.  
 
In het verleden heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college opdraagt 
de Weg v.d. Vrijheid te integreren in Het Waterwingebied en het totale gebied in het 
bestemmingsplan te bestemmen als een groen-, recreatie-, fiets- en wandelgebied.Duidelijker 
kan het volgens ons niet gezegd worden. Het bestemmingsplan is daar op afgestemd en 
verbiedt bebouwing. Het gebied als groengebied is hiermee veilig gesteld. 
 
Als toch elke keer opnieuw een poging gedaan wordt om een stukje van wat groen zou 
blijven, ter discussie kan worden gesteld en mag worden afgeknabbeld, blijven er op den duur 
weinig grotere binnenstedelijke groengebieden over en zijn eerder genoemde raadsuitspraken 
volstrekt loos. Wij zullen de gemeenteraad daarom binnenkort vragen hoe het bestaat dat de 
wethouder een uitspraak van de raad zomaar kan negeren en of bij deze opzet een 
buurtgerichte aanpak de doorslag moet geven. 
 
Ook is nog niet duidelijk wat er op termijn met het gebied van het zwembad gaat gebeuren. 
Het zwembad verhuist over een aantal jaren naar de Hogeweg, waar een heel nieuw zwembad 
komt. Of deze verhuizing ook gevolgen heeft voor de andere sportvoorzieningen is nog een 
open vraag. Wij zullen dit nauwlettend volgen. Zolang 'groen' nog wordt gezien als een 
gebied dat nog niet bebouwd is, kun je niet alert genoeg zijn.  
 
Kortom wij hopen op een groenblijvend jaar. Wij zullen u niet alleen van alle ontwikkelingen 
via een nieuwsbrief op de hoogte houden, maar ook weleens een beroep op u doen om bij 
activiteiten in Het Waterwingebied hand- en spandiensten te verrichten of om ons te steunen 
bij hoorzittingen e.d. voor het behoud en versterken van een waardevol groengebied. 
 
Roelie Norp, Voorzitter "Vrienden van het Waterwingebied." 

 
 
Mocht u deze Nieuwsbrief  via de brievenbus krijgen, dan zijn wij nog niet in bezit van uw e-
mailadres. Wij zouden graag zoveel mogelijk deze Nieuwsbrief en andere berichten via de 
mail willen versturen. Stuur even een berichtje via www.waterwingebied.nl of aan vrienden-
waterwingebied@xs4all.nl en wij kunnen u in het vervolg de Nieuwsbrief en andere berichten 
mailen.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.waterwingebied.nl/
mailto:vrienden-waterwingebied@xs4all.nl
mailto:vrienden-waterwingebied@xs4all.nl


Weetjes: 
 
• Er worden erg veel trekvogels die neerstrijken om te foerageren in het waterwingebied 

gesignaleerd (spreeuwen, mezen en vinken). 
• Verder zijn er o.a. gezien: grauwe klauwier (sterk bedreigd) en groene specht. 
• Door de rattenvanger zijn een aantal vallen geplaatst in Het Waterwingebied. De 

muskusrat (ook wel bisamrat of waterkonijn genoemd) trekt van het Valleikanaal naar het 
Waterwingebied. De grote trek vindt pas plaats in het voor- en najaar. 

• Op de site kunt u binnenkort hierover meer lezen en foto's bekijken. 
• Snelle acties zullen vooral via e-mail bekend gemaakt worden.  
• Kijk ook eens op de website voor prachtige foto's of andere informatie: 

www.waterwingebied.nl 
• Zoals het er nu naar uitziet wordt 17 of 24 januari het Plan van Aanpak Binnenstedelijke 

Vernieuwing behandeld door de raadscommissie behandeld. Het bestuur zal in ieder geval 
aanwezig zijn, maar ook u bent van harte welkom. De agenda voor de wekelijkse 
raadsvergaderingen kunt u vinden op internet (www.amersfoort.nl), op teletekst bij 
Omroep Amersfoort of in de Stad Amersfoort; gedeelte Stadsberichten. 

• In deze nieuwsbrief bevindt zich ook apart het verzoek de contributie voor 2006 over te 
maken op rekening 54.92.35.175. Diegenen die nog niet voor 2005 betaald hebben 
worden verzocht dit tegelijk over te maken. 

• In het voorjaar wordt de skatevoorziening achter de ventplaatsen aangelegd. Het bestuur 
heeft, ondanks alle inspanning, de aanleg niet kunnen voorkomen. Het daarna voeren van 
een beroepsprocedure was weinig zinvol, omdat het bestemmingsplan een 
speelvoorziening met een maximale oppervlakte verharding van 800 m2 toestaat. Hiermee 
is dan ook direct alle ruimte voor verharding opgebruikt. Hopenlijk wordt nog wel gevolg 
gegeven aan de toezegging, tijdig een paar zeldzame plantjes te verplaatsen 
(salomonszegel en wilde geranium).  
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Beste Vrienden, 
 
 
In de vorige Nieuwsbrief is aandacht besteed aan het feit dat de wethouder, de heer Jonkman,  tijdens een 
persconferentie heeft gezegd niet afwijzend te staan tegen bouwen in de randen van het Waterwingebied. 
Hiermee heeft hij opnieuw een discussie aangezwengeld over bebouwing in het Waterwingebied, terwijl het 
college van Burgemeester en Wethouders nu juist in een brief en persbericht van april 2005 had laten weten van 
bebouwing in het Waterwingebied af te zien. 
 
Onlangs is de wethouder met een aangepaste aanpak gekomen. In deze nota wordt niet gesproken over locaties. 
Toch heeft het bestuur de behandeling van deze nota in de raadscommissie (De Ronde) aangegrepen om 
raadsleden nog eens heel nadrukkelijk te wijzen op eigen uitspraken vastgelegd in moties, bestemmingsplan, 
enz.. Wij hebben van wat hierover vastgesteld is, kopieën gemaakt en dit gebundeld.  Zo’n setje met vastgesteld 
‘groenbeleid’ hebben wij aan raadsleden overhandigd. Straks zullen wij de nieuwe raadsleden eveneens een 
dergelijk setje met vastgesteld ‘groenbeleid’ overhandigen. De raad heeft tijdens de behandeling van deze nota 
herbevestigd niet in het Waterwingebied te willen bouwen.  
 
Zo niet de wethouder. Deze wilde een dergelijke harde toezegging niet doen. Hij wil voorkomen, dat als mocht 
blijken dat bij de komst van het zwembad aan de Hogeweg ook een stukje van het Waterwingebied betrokken zal 
worden, dit als het verbreken van een belofte zou kunnen worden opgevat. Maar misschien wel veel relevanter 
was de opmerking er achteraan, namelijk dat er ook nog zoiets was als een exploitatie…. Vult u zelf maar in.  
Kortom waakzaamheid blijft. 
 
De gemeente wil een gesprek aangaan over het meer toegankelijk maken en benutten van het Waterwingebied. 
In het bestemmingsplan staat niet alleen dat dit gebied groen moet blijven, maar rust ook de bestemming 
‘recreatie’. Omdat Binnenstedelijke Vernieuwing meer moet worden, dan alleen het maken van bouwplannen, 
wordt ook het Waterwingebied hierin betrokken. In het Waterwingebied zijn al een aantal recreatieve 
voorzieningen, waarvan het opzich goed is deze eens tegen het licht te houden. Wij zullen actief deelnemen aan 
deze discussie en u hiervan op de hoogte houden. 
  
De gemeente wil de gesprekken over Binnenstedelijke Vernieuwing vooral beperken tot de buurten die het 
betreffen. Wij  hebben de raad gezegd, dat praten met de eigen buurt heel belangrijk is, maar dat dit zich niet 
mag beperken tot buurten. Er zijn zaken die ook de wijk aangaan. Daarin werden wij door de raad gesteund.  
De raad wil daarom weten op welke manier het college de burgers niet alleen op buurt, maar ook op wijkniveau 
bij de Binnenstedelijke Vernieuwing zal gaan betrekken. Binnenkort wordt hiervoor een startnotitie opgesteld. 
Vertegenwoordigers van verschillende georganiseerde groepen in de wijk zijn uitgenodigd om op het concept 
een eerste reactie te geven, waaronder het bestuur van het Waterwingebied. 
 
Skatevoorziening 
Binnenkort wordt met de aanleg van de skatevoorziening achter de ventplaatsen begonnen. Dit plan is ondanks 
protesten,  bezwaren en lobbyen van het bestuur  bij de raad, door de gemeenteraad goedgekeurd. Het 
bestemmingsplan staat een dergelijke aanleg toe, dus verdere actie heeft geen zin. De gemeente zal nog een 
bijeenkomst organiseren waar bewoners geïnformeerd worden over gemaakte afspraken met jongeren en de 
politie.  
Wij zijn benieuwd. Wij blijven deze locatie voor een skatevoorziening echter om verschillende redenen een heel 
ongelukkig plek vinden. 
 
Toegezegd is, dat er tijdig een aantal zeldzame plantjes gered zullen worden. Hierover zijn inmiddels afspraken 
gemaakt. Materiaalopslag zal zover als dat daar mogelijk is van het talud vandaan blijven. Dit om het nestelen 
van ijsvogels in het talud zomin mogelijk te verstoren. 
 
Vr.gr. Roelie Norp, vz Vrienden van het Waterwingebied 
 
Schapen 
De schapen zullen begin april terugkomen. Er is een nieuwe schapenweide gemaakt in het gebied tussen 
Hogeweg en Lageweg aan de Lagewegkant. De andere weide was veel te drassig, iets waarvoor wij de gemeente 
ook gewaarschuwd hadden. De wens om meer een relatie met de ‘bewoonde wereld’ te hebben, heeft toen echter 
de doorslag gegeven. De nieuwe plek is echter beter qua ondergrond. De gemeente heeft n.a.v. de ervaringen van 
vorig jaar, nieuwe afspraken gemaakt met de herder. Zo wordt het toezicht op de schapen uitgebreid en zullen 
bijvoorbeeld de schapen ook buiten het Waterwingebied grazen, enz. Het opgestelde evaluatie- en aanbevelingen 
rapport zullen wij binnenkort krijgen. Aan de hand daarvan zijn wellicht nog opmerkingen te maken. Naast een 
aantal verbeterpunten, hebben wij vooral veel enthousiaste reacties gehoord. 
 
 



 
 
 
Vlechtheggen 
Wij zijn met de gemeente aan het onderzoeken of het introduceren van vlechtheggen als afscheiding op bepaalde 
plaatsen mogelijk is. Hiervoor hebben wij dan in ieder geval een groepje enthousiaste mensen nodig, die een 
dergelijk project willen adopteren. Bent u zo iemand, neem dan met ons contact op: www.waterwingebied.nl of 
vrienden-waterwingebied@xs4all.nl of telefonisch 4728529 of 4721234 
 
Ingekomen: KLAAR-OVER VOOR DE PADDEN  
Elk voorjaar, wanneer ons waterwingebied nog maar nauwelijks groen genoemd mag worden, komen de padden 
en kikkers weer uit hun winterslaap. Heerlijk, dat gekwaak weer, zult u vast ook zeggen. Echter, padden en ook 
kikkers gaan op trektocht om in de vijver en poel waar zij zelf geboren zijn, ook weer te paren en hun jongen te 
krijgen. Dat zij hierbij een “drukke straat” (de tunnel) moeten oversteken en vaak doodgereden worden, snappen 
zij blijkbaar niet. Zo deden en doen zij het immers al jaren…….. 
Een aantal jaren al, zet ik met een paar vrijwilligers ten minste eenmaal, soms tweemaal per dag, de padden en 
kikkers over van links naar rechts, of andersom net hoe de beestjes het willen. Vaak zetten we per jaar meer dan 
150 exemplaren over! Dit aantal stijgt, sinds wij onze hulp bieden. 
Waar? Bij het fietstunneltje richting het station en een klein stukje Liendertseweg. 
 
Het klusje is een dankbaar werkje. Tevens is het leuk om de beestjes goed te bekijken, ze zijn echt bijzonder. 
Fijn zijn de reacties van buurtbewoners voorbijgangers en ook zij zetten spontaan diertjes over. Dat leidt tot 
leuke contacten, is mijn ervaring. Zo geven wij ook een voorbeeld aan de jeugd. 
De eerste keren wordt meegelopen door een ‘ervarene’; zo leer je er ook nog wat van. Voor vragen en/of opgave 
kun je even contacten met mij. Graag tot horen! 
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot: 
Antoinet Dijksterhuis,  adijksterhuis1606@planet.nl, of tel. 475 90 67 
 
Contributie 
De contributie betaling loopt goed, waarvoor hartelijke dank. 
Leden die nog niet betaald hebben, kunnen dit berichtje lezen als een herinnering.  
 
Bijlage: activiteiten inlegvel: 
  7 april 14.00 uur ventplaatsen Van Randwijcklaan: met de opzichter op stap 
19 april 20.00 uur Groene Stee Algm. ledenvergadering 
 
Activiteiten - inlegvel 2006-2 
 
Wat wilt u weten over het onderhoud? 
Onlangs heeft het bestuur samen met de opzichter door het Waterwingebied gelopen om ons te laten informeren 
over het onderhoud van de afgelopen periode en het onderhoud dat nog komen gaat. Het was goed te horen, dat 
gemaakte keuzes heel bewuste gemaakt waren en waarom iets wel of iets niet gedaan werd.  
 
Wilt ook u  meer aan de weet komen over het onderhoud van het Waterwingebied door de gemeente? Wij 
hebben de gemeente bereid gevonden ook met u door het gebied te lopen en tekst en uitleg te geven. 
 
Wilt u hierbij zijn?  
Kom dan: vrijdag 7 april om 14.00 uur naar de ventplaatsen aan de Van 
Randwijcklaan, het startpunt van: Met de opzichter op stap!   
 
Mocht u overdag of die dag  niet kunnen, maar wel op een zaterdag, laat het ons weten, dan komt er nog een 
vervolg excursie. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Aangezien er de komende periode verschillende gesprekken met de gemeente zullen plaatsvinden, willen wij 
weten hoe u over verschillende zaken denkt. 
Begin april ontvangt u een nieuw concept beleidsplan. Hierover willen wij met u van gedachte wisselen. Vragen 
als: welke recreatie-vormen zijn voor u denkbaar, hoe kijkt u aan tegen de huidige sport-/speelvoorzieningen, het 
onderonderhoud, de toegankelijkheid van het gebied, meer of minder voorzieningen in het gebied, eigen 
indentiteit verschillende gebieden …, vult u maar in. Deze algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op: 

Woensdagavond 19 april om 20.00 uur in de Groene stee. 
Hiervoor krijgt u nog een aparte uitnodiging met agenda. 

 
 
 

http://www.waterwingebied.nl/
mailto:vrienden-waterwingebied@xs4all.nl
mailto:adijksterhuis1606@planet.nl
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Op de ledenvergadering van 19 april j.l. is gevraagd het beleid kort en bondig weer te geven.  Hieronder 
treft u deze tekst aan. De aanwezige leden zijn accoord gegaan met de verschillende karakterschetsen van 
de te onderscheiden gedeelten.  Tijdens de vergadering is John Lander toegetreden tot het bestuur. Wij 
heten hem van harte welkom. 
 
Puntenplan  
n.a.v. het concept-beleidsplan 2006-2009 
 
1. Concrete ontwikkelingen in het Waterwingebied 
Versterken van de eigen identiteit van de verschillende te onderscheiden gebieden en het uiteindelijk 
beter toevoegen van de Weg van de Vrijheid  bij het Waterwingebied, al dan niet met een centraal 
fietspad. Overleg met afdelingen van de gemeente inzake aanpassingen en wijzigingen in het gebied, 
controleren van naleving van de gemaakte afspraken en evaluatie na uitvoering behoren tot dit punt. 
Hierbij moet ook worden betrokken het gedrag van mensen (vernieling en vervuiling), gemeentelijk 
handelen zoals bijv. snoei- en maaiwerkzaamheden, onderhoud paden, enz. Verder is het van belang een 
betere groen-relatie te leggen tussen het gebied Hogeweg en de Barneveldse Beek, door aanleg/ herstel 
centraal pad en herstel van de waterpartij. 
 
2. Politieke / planologische ontwikkelingen 
Het bestuur volgt politieke en planologische ontwikkelingen die zowel direct als indirect betrekking 
hebben of zouden kunnen hebben op het Waterwingebied. Dit omhelst het gehele gebied van 
beleidsvoorbereiding tot en met –uitvoering. Hierbij horen het volgen van en reageren op relevante 
berichten vanuit elke mogelijk denkbare invalshoek.    



 
3. Relevant contactuele benadering 
Dit kan betekenen dat bepaalde door de vereniging georganiseerde dan wel ondersteunde activiteiten 
bekend worden gemaakt bij verschillende media, zo ook het versterken van de algemene positie van de 
vereniging door samenwerking met andere verenigingen.  
 
4. Informeren en versterken achterban 
De vereniging verzorgt ca tweemaandelijks een nieuwsbrief, biedt uitgebreide informatie via een website 
(www.waterwingebied.nl ), doet aan ledenwerving teneinde de cultuurhistorische, natuurlijke, 
ecologische, recreatieve/sociale en de functionele waarde te behouden en versterken.  
 
5. Activeren educatieve mogelijkheden  
De educatieve mogelijkheden dienen te worden bekendgemaakt, ondersteund en vertaald naar alle 
relevante partijen. Vooralsnog wordt er onvoldoende gebruikgemaakt van de educatieve waarde van het 
Waterwingebied.  
Het benaderen van scholen en het uitgeven van (een) wandelgids(en) zijn voor de komende periode aan 
de orde. 
 
6. Verduidelijking Waterwingebied 
Gemist worden informatieborden bij de verschillende ingangen/entree’s, die de identiteit van elk gebied 
sterker weergeven. Het plaatsen van een bord met huisregels bij de skatebaan is al toegezegd Op 
stadskaarten en gemeentegids behoort het gebied te worden aangegeven als ‘Het Waterwingebied’.  
 
7 Organisatie activiteiten 
Activiteiten als ‘De Langste Dag” etcetera continueren en zo mogelijk nieuwe activiteiten organiseren ter 
versterking van de positie van Het Waterwingebied.  
 
Het is de bedoeling deze punten binnen een nader te bepalen tijd te evalueren en zo nodig aan te scherpen 
/ actualiseren.    
 
Midzomerpicknick – Langste dag 
Op woensdag 21 juni is het weer de langste dag. Dat willen wij vieren met een Midzomerpicknick. Om 
19.00 uur wordt er verzameld op het tennisveld in het noordelijk gedeelte van Het Waterwingebied. 
Iedereen neemt iets lekkers te eten en te drinken mee voor zichzelf EN vor nog iemand anders. In Het 
Waterwingebied wachten we al pratend, etend, drinkend en luisterend naar muziek de definitieve 
zondsondergang af.  
 
‘Theatrale’samenwerking in het Waterwingebied op 15 juli 
 Mensen die 15 juli nog niet op vakantie zijn en toch iets van vakantiegevoel willen beleven, kunnen 
terecht in het Waterwingebied (ingang vanaf fietspad/Onderduikerspad). ‘s Avonds tussen ca half  8 en 
half 11 organiseert Theaterterras in samenwerking met de “Vrienden van het Waterwingebied” een 
avondvullend programma met een verhalenverteller en aansluitend een lucht-acrobatieke voorstelling. De 
twee voorstellingen worden aan elkaar geknoopt met een muzikaal optreden van o.m. eigen 
wijkbewoners. Er zal een aan de sfeer aangepast terras zijn. Voor meer informatie wordt u verwezen naar 
de huis-aan-huisbladen, www.waterwingebied.nl  en anderszins. 
  
Aalscholver 
Op een vrijdagochtend in april, rond een uur of 8, liep ik met de hond te wandelen door het 
Waterwinebied. Tot mijn verbazing zag ik achter de Arendshorst een aalscholver in de boom. Naar mijn 
weten hebben die zwemvliezen en geen vogelpootjes om zich vast te houden. Ik kon mijn ogen niet 
geloven. Mijn geluk kon niet op, toen er ook nog  twee ijsvogeltjes langs vlogen. Nou u raadt het al, mijn 
dag kon niet meer stuk. Heerlijk toch zo’n  stuk natuur in je omgeving te hebben! 
P. van der Doe, Vriend van Het Waterwingebied 
 
Zorgen om ontwikkeling Hogeweg 
Wij maken ons grote zorgen over de herontwikkeling van de Hogeweg e.o.  
Een groot gedeelte van het Waterwingebied tussen Rustenburger-/Lageweg en Hogeweg valt namelijk 
binnen de contour van dit te herontwikkelen gebied. Wij hebben al bij de gemeenteraad aangegeven dat 
hiermee de indruk gewekt zou kunnen worden, dat ook dit gebied bebouwd zou mogen worden.  
Wij hebben de raadsleden daarom gevraagd de contour aan te passen. Helaas stemden hier maar een 
aantal partijen mee in. 
Wij bezinnen ons nog op acties, maar u kunt alvast een beroep op uw eigen partij doen, om toch vooral 
Het Waterwingebied openbaar en natuurlijk groen te houden. Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard 
alert volgen. 
 

http://www.waterwingebied.nl/
http://www.waterwingebied.nl/


 
Weetjes: 
* Met de gemeente is gekeken naar een stukje herinrichting van de oude schapenwei. Het idee gaat uit 
naar het maken van een extra poel, het aanplanten van bosschages met geriefhout en plaatsen van een 
aantal vlechtheggen. Het uiteindelijke ontwerp zal nog worden besproken. 
* 19 mei is met Stichting Ravon, meetnet amfibieen de eerste stand van kikkers en padden 
geinventariseerd. Het is hoopgevend  veel bruine kikker, minder groene kikkers en ook redelijk veel 
padden ondanks de kou. 
* Het wijkfeest 20 mei is matig bezocht. Deels zal het slechte weer hiervan wel de oorzaak zijn  Jammer, 
want de optredens waren erg de moeite waard. De kikkervisjes bij onze kraam trokken veel bekijks. 
* Op verschillende bijeenkomsten in het kader van ‘Liendert-Rustenburg Vernieuwt’ hebben mensen hun 
zegje kunnen doen over de wijk en het Waterwingebied. Aan de hand hiervan gaat de gemeente een plan 
opstellen. Eerst komt de gemeente echter in het najaar nog met een discussie-nota aan de hand van de 
ingebrachte meningen/knelpunten en wensen vanuit de wijk. In deze discussie wordt ook de inbreng 
tijdens het wijkperspectief van 1999 meegenomen. 
* De schapen zijn wisselend een aantal weken in Schothorst en dan weer in Het Waterwingebied. Er komt 
nog een schapenwei in Het Waterwingebied om het oversteken van wegen met de kudde zoveel mogelijk 
te beperken. 
* De gemeente heeft een fotowedstrijd georganiseerd over bijzondere groene plekken in de stad. Wij 
hebben de leden met een bij ons bekend e-mailadres hiervan op de hoogte gesteld. U kunt nog tot 9 juni 
een digitale foto indienen. 
Voor meer informatie: http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=160259
* Leden die nog niet volgens onze administratie hun contributie voor 2006 betaald hebben, vinden een 
briefje ter herinnering hierbij ingesloten. 
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Beste Vrienden, 
 
Het worden spannende tijden.  
Hieronder leest u wat zich de komende tijd gaat afspelen. 
 
Hogewegzone 
Direct na de zomervakantie gaat een participatie-groep zich buigen over de inrichting en daarmee 
de plaats van het nieuw te bouwen zwembad aan de Hogeweg. De participatiegroep bestaat uit 
bewoners vanuit Schuilenburg, Liendert, Rustenburg , vertegenwoordigers van de werkgroep 
Luchtkwaliteit-Rustenburg, “Vrienden vh Waterwingebied”, SGLA, andere stedelijke 
groeperingen en ambtenaren, projectleiders en mensen van de Alliantie (voorheen SCW). 
De komende maanden stellen zij een aantal scenario’s op waar o.a. het nieuwe zwembad kan 
komen.   
De belangen van de deelnemers zijn heel verschillend. Dat maakt het heel spannend, maar ook 
heel ongewis.  Zoals al eerder geschreven willen wij er voor waken dat het Waterwingebied 
onderdeel gaat worden van deze stedelijke herontwikkeling ten koste van het groen. Duidelijk is 
nu al dat de verkeersaantrekkende werking van deze plannen de situering van een zwembad erg 
gecompliceerd zal maken. 
 
De participatiegroep kan maximaal van één externe deskundige ondersteuning krijgen. Gevraagd 
is aan de werkgroep om nu al aan te geven, wie/welke dat zou moeten zijn. Wij hebben 
aangegeven, dat dit stadium daarvoor te prematuur is. Ons inziens kan pas tijdens het proces 
blijken aan wat voor soort deskundige de meeste behoefte is. 
 
Voor de “Vrienden” heeft Riekje Hoffman zitting in de participatie-werkgroep. Roelie Norp is 
eventuele vervanger. 
 
Natuurwaarde onderzoek 
Het collegevan B. & W. heeft een extern bureau Waardenburg  opdracht gegeven, vooronderzoek 
te verrichten naar beschermde soorten planten en/of dieren in het kader van natuurwetgeving. 
Daarnaast wil het college inzicht in algemene en ecologische potenties van dit gebied.  Daarbij 
wordt aangegeven wat in deze rapportage allemaal aan de orde moet komen, als bijvoorbeeld 
knelpunten, aanbeveling over inrichting, beheer, kwetsbaarheid, natuurbeleving, potenties gebied, 
enz. enz. 
 
Een aantal mensen en organisaties (IVN, Vogelwacht, RAVON, CNME, “Vrienden”) die nauw bij 
het Waterwingebied betrokken zijn, zijn gevraagd informatie aan te leveren. Dat is inmiddels 
gebeurd. Er is ook samen met de onderzoekers door het gebied gelopen. Zij waren verrast over 
inrichting en onderhoud van dit gebied. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek 
en nog belangrijker: ten nutte waarvan deze gegevens gebruikt zullen worden. 
 
Vogelinventarisatie. 
De heer G. van Haaff, projectcoördinator van de Vogelwacht, heeft onderzoek gedaan naar de 
vogels zoals deze voorkomen in het Waterwingebied. Hij heeft deze geïnventariseerd en deze 
gegevens gebundeld. De gegevens heeft hij overhandigd aan de gemeente en pers. Het 
onderzoekbureau Waardenburg zal deze informatie betrekken bij het onderzoek. Deze 
inventarisatie komt wel heel erg gelegen. Vanaf deze plaats willen wij de heer van Haaff  hartelijk 
danken voor het vele werk dat hij verricht heeft en de timing van uitgaven.  
 
Publiciteit 
Het Waterwingebied is de laatste tijd positief  in het nieuws geweest: Verhalenvertellers en theater 
in het park, inventarisatie vogels door van Haaff, het winnen van de tweede prijs van de 
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fotowedstrijd “De mooiste groene plek in Amersfoort”, maar ook minder positief, naar aanleiding 
van de BPA die schriftelijke vragen gesteld heeft aan het college van B. & W.  over klachten van 
enkele omwonenden  rondom het gebied tussen Lageweg en Hogeweg. 
 
In de media werd nogal wat aandacht besteed aan door hen ervaren punten van irritatie: 
aanwezigheid van menselijke uitwerpselen, drugsgebruik en slapers. Uit onze contacten blijkt dat 
de politie op de hoogte is van een en ander en vaker surveilleert. Na gesprekken met direct 
betrokkenen en politie is ons nu bekend dat gaat het om incidenten die in begin juli hebben 
plaatsgevonden en inmiddels effectief zijn afgedaan. 
 
Foto-wedstrijd 
Van deze plaats willen wij Riekje Hoffman feliciteren met haar tweede prijs in de foto-wedstrijd 
die de gemeente had uitgeschreven in het kader van Groenste-stad-van-Nederland. De foto prijkt 
op de voorkant van deze Nieuwsbrief. 
 
Weetjes: 
 In het kader van de stedelijke vernieuwing kon de wethouder uitgenodigd worden voor een 

kopje koffie. Dat heeft ook de Vereniging gedaan, alleen niet thuis, maar in het 
Waterwingebied zelf. Gezien het tijdstip hebben wij er een aangeklede lunch van gemaakt. 
Het was prachtig mooi weer. De wethouder heeft kunnen genieten van het gebied. Uiteraard is 
de komst van het zwembad ergens aan de Hogeweg aan de orde gekomen. Wij hebben de 
wethouder het beleid zoals dat de afgelopen raadsperiode is vastgesteld gebundeld 
overhandigd, zodat hij helemaal op de hoogte is van toezeggingen, beloftes en gewekte 
verwachtingen. 

 Op het stadhuis hebben we samen met de SGLA een gesprek gehad met de projectleiders van 
de herontwikkeling Hogeweg over vastgesteld beleid  voor dit gebied, onze zorg, gedane 
toezeggingen, enz. 

 Op een mooie zondagmorgen heeft GroenLinks langs een aantal specifieke plekken w.o. het 
Waterwingebied gefietst. Een van de bestuursleden van de “Vrienden”  heeft meegefietst, een 
ander is bij  het Waterwingebied ingestoken. Onze zorg over het groene voortbestaan van het 
gebied tussen Lageweg en Hogeweg is uitvoerig aan de orde gekomen. 

 Velen van u hebben kunnen zien, dat er in het noordelijke gedeelte een nieuwe schapenwei is 
aangelegd. Er is ook een schapenwei in de hoek A-28/Weg vd Vrede bijgekomen. 

 Het bestuur heeft zoveel mogelijk de bijeenkomsten in het kader van ‘Liendert-Rustenburg 
Vernieuwt’ bezocht. Uit deze avonden bleek, dat als bewoners het over het Waterwingebied 
hadden, het vooral ging over het behoud en hoe dit eventueel dmv meer natuur of recreatie 
(nog) aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden. Er waren ook verscheidene mensen die 
vinden, dat zoals het nu is al voldoende kwaliteit heeft. Ook veel niet-leden hebben 
nadrukkelijk aangegeven dit gebied te willen behouden, groen dan wel te verstaan. 

 Eind vorig jaar zijn de randen van het gebied ter hoogte van de Lageweg gedund ivm de 
komst van de nieuwe schapenwei. De gemeente wilde naast transparantie, vooral meer licht en 
lucht om onderbegroeiing meer te stimuleren. Wij waren bang dat dit een vriendelijk 
synoniem was voor gelegaliseerde kaalslag. Gezien het effect nu, is die angst onterecht 
gebleken. 

 De verhalenverteller en theatervoorstelling in het Waterwingebied in juli was een groot 
succes. Rudi Kuhn wist zowel oud als jong te boeien. Het optreden daarna van eigen 
buurtbewoners was verrassend, het optreden van een paar kinderen, die daarna gebruik 
maakten van de microfoon liet weer eens zien dat er aankomend talent in de wijk zit. De 
voorstelling later op die avond met acrobatiek gepaard aan vakbeheersing en een knappe 
choreografie, was niet alleen sfeervol maar ook heel knap. Voor zoiets kleinschaligs was de 
opkomst groot en gezellig. 

 De skatevoorziening wordt in positieve zin, meer gebruikt dan aanvankelijk werd ingeschat. 
Met de gemeente zal nog overleg komen over het plaatsen van de nog ontbrekende afrastering 
en waar en of  deze nog wenselijk is en het plaatsen van het bord met afspraken.  
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De  heer G. van Haaff van de Utrechtse Vogelwacht heeft geconstateerd dat het tijdstip van de 
aanleg van de skatebaan helaas gezorgd heeft voor een verstoring van het nestelen van de 
ijsvogel. 

 De aanwezigheid van de schaapskudde wordt nog steeds, breed, erg gewaardeerd.  
Wij hebben de herder een keer ‘s morgens vroeg getrakteerd op een feestelijk ontbijt. 

 
 
Activiteiten voor jong en oud (zie verder bijgevoegd inlegvel) 

Plaats: Fluisterkuil Waterwingebied (ten zuiden van Onderduikerspad) 
 
Zaterdagavond 2 september 2006 – Indische verhalenverteller:  

Dick Rompas met 2 Balinese danseressen 
 Aanvang 19.30 uur  
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Mini-Nieuwsbrief 

“Vrienden van het Waterwingebied” 
2006- nr 5 

 
 
 

“Verteller vertelt” op 15 september 2006 
vervalt 

 
Om te voorkomen, dat u voor niets komt: de vertelavond op 

vrijdagavond 15 september in het Waterwingebied is komen te 
vervallen. 

 
 
 

 
Voor de vroege vogels onder ons. 

 
Vogel-excursie 

Zaterdag 30 september 2006 
om 07.00 uur ‘s ochtends 

 
Startpunt: skatevoorziening aan Van Randwijcklaan. 

 
Wij hebben Gerard van Haaff van Vogelwacht Utrecht, afdeling 
Amersfoort, bereid gevonden een vogelexcursie te houden in het 
Waterwingebied. Dit vroege tijdstip is op dit moment de meest 
gunstige tijd om de vogels te horen en te zien. 
 
Gerard van Haaff heeft onlangs een rapport afgerond met een 
inventarisatie van de in het Waterwingebied voorkomende vogels. 
Hij heeft ook een aantal aanbevelingen naar de gemeente gestuurd 
over wat er gedaan kan of moet worden om de vogelstand hier te 
behouden en te vergroten. Dit heeft hij gedaan in het kader van 
het natuuronderzoek door de gemeente over het Waterwingebied. 
Door zijn enorme kennis belooft het een interessante excursie te 
worden. 
 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 

 

“Vrienden v/h Waterwingebied”  Mini-Nieuwsbrief 2006-5 
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Beste mensen, 
 
Op zaterdag 25 november wordt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar de 
natuurwaarde van het Waterwingebied gepresenteerd. Dit gebeurt in één van de tenten aan de overkant 
van de skatebaan. De uitkomsten van het rapport wordt door de gemeente gebruikt om samen met 
wijkbewoners over de toekomst van het Waterwingebied te discussieren. (Zie verder de huis-aan-
huisbladen.) 
 
Onder het motto  ‘Amersfoort Vernieuwt!’ zijn er inmiddels voor de zomer een aantal discussie-
avonden in de wijk geweest. Bij de gemeente speelt de vraag hoe je er voor  kunt zorgen dat de 
naoorlogse wijken ook na 10/15 jaar nog leefbaar en aantrekkelijk zijn (Liendert en Rustenburg).  
Eerder, tijdens  het opstellen van het wijkperspectief in 1999, voerde de gemeente ook al  een discussie 
over het Waterwingebied. De vraag was of bewoners liever meer recreatie of vooral een zo natuurlijk 
mogelijk gebied wensten. De uitkomst was toen duidelijk: het merendeel van de mensen hechtte de 
meeste waarde aan natuurontwikkeling. Een kleinere, maar niet onbelangrijke groep, wilde daarnaast 
ook meer recreatie. Die discussie wordt nu opnieuw gevoerd, alleen ligt er nu een natuuronderzoek aan 
ten grondslag.  
 
Wij hebben bijna alle wijk discussie-avonden voor de zomer gevolgd.  
In de Wijkkrant (no 2) heeft de gemeente verslag gedaan van deze avonden en op 2 november in de 
Open Hof deze inbreng nog eens doorgesproken. Helaas geeft de gemeente hierin te weinig aan dat de 
meeste mensen in de discussies hebben aangegeven dat ze het Waterwingebied vooral ‘groen’ willen 
houden en graag zien als natuur- en rustgebied. Daarnaast zijn er uiteraard ook andere opmerkingen 
gemaakt. Deze opmerkingen gingen vooral over onderhoud, hoe de speelgelegenheden er bij lagen, 
dat er in bepaalde deelgebieden te weinig van waren, enz.  



In dat kader is ook ‘veiligheid’ en ‘afwezigheid van verlichting’ door enkelen genoemd. Jammer 
genoeg is uit de verslagen, anders dan bij de discussie zelf, niet duidelijk geworden of een opmerking 
door 2 mensen gemaakt is of door 20.  
Dat vertekent het beeld. 
 
Broedplaatsen-onderzoek  
Zoals al eerder gemeld, heeft de gemeente voor het eerst een onderzoek naar de natuurwaarde van dit 
gebied gedaan. Wij boffen hierbij, dat de vogelkenner, de heer G. van Haaff, onlangs een 
inventarisatie van broedvogels in dit gebied heeft afgerond en dat zijn Broedplaatsenonderzoek 
meegenomen wordt in het bredere Natuurrapport dat 25 november gepresenteerd wordt. Boffen, omdat 
de vogels veel zeggen over onderhoud, kwaliteit van water, diversiteit van planten, enz. 
De uitkomst van deze broedvogelinventarisatie is daarom niet alleen zeer interessant, maar is ook 
belangrijk voor  het beheer en behoud en het gebruik van het gebied. 
Het blijkt trouwens niet om zeldzame vogels te gaan. Wat uitzonderlijk is, is vooral de intensiteit van 
het aantal broedpaartjes. Er broeden hier meer vogelpaartjes dan bijvoorbeeld in Park Schothorst of 
Park Randenbroek. Voor zo’n jong park is dit bijzonder. Uit dit onderzoek komt naar voren, dat het 
hier goed toeven is.  
Hier komen zelfs vogels voor die zich normaal alleen ophouden in open weide landschap en mensen 
schuwen. Dit alles is mogelijk door de manier van onderhoud, door een goed evenwicht tussen 
openheid en beslotenheid, levende en dode takken en bomen, rust, enz. Zo broedt hier o.a. de sperwer 
en de ijsvogel. Zeer uitzonderlijk. 
Het gebied heeft voldoende componenten om meer te zijn dan zomaar een 
groengordel of stadspark, het gebied kan echt als natuurgebied beschouwd worden. 
 
Discussie toekomst Waterwingebied: 25 november 
Op 25 november wordt een hele dag besteedt om met u over de toekomstige invulling van het 
Waterwingebied van gedachten te wisselen. De gemeente wil vooral een brede discussie. Voor ons 
geldt dat natuur de hoogste prioriteit krijgt en andere activiteiten daaraan ondergeschikt of aanvullend 
zijn. De gemeente wil dat er meer mensen van dit gebied gebruik gaan maken.  
 
De “Vrienden” krijgen op 25 november een aparte tent toegewezen. Wij hopen u daar te treffen om zo 
nodig ook van onze kant informatie te kunnen geven en wij van u zaken die u belangrijk vindt te 
horen. We hopen dat veel bewoners en leden aanwezig kunnen zijn. Deze discussie is echt van groot 
belang voor de toekomst van het gebied.  
 
O.a. de volgende vragen zullen aan de orde komen: 
• Wat spreekt u het meest aan in het Waterwingebied? 
• Waarom moet het gebied vooral blijven zoals het nu is? 
• Wat mist u in dit gebied?  
• Wat zou u willen veranderen?  
• Wilt u als bewoner een meer open en parkachtig landschap of heeft u juist een voorkeur voor 

beslotenheid, omdat die een eigen kwaliteit heeft? 
• Kunt u zich vinden in beperkte recreatieve voorzieningen of is genieten van de natuur voldoende. 
• Wilt u het gebied veel meer inrichten als recreatie gebied met bijbehorende voorzieningen? 
• Wat moet er met de huidige speelplekken gebeuren, opknappen, verwijderen of vervangen door 

andere?  
• Moet er een natuurspeelplaats in het Waterwingebied komen of is een dergelijke speelvoorziening 

vlakbij de nieuwe brede school ook een optie die onderzocht moet worden (voor- en naschoolse 
opvang, enz.)?  

• Als er een fietspad komt, waar zou dat dan moeten komen?  
• Hoe zou u het vinden als de Weg van de Vrijheid als fietspad wordt ingericht? 
 
Kortom vragen te over, maar daardoor ook keuzes te over. Het kan daardoor alle kanten opgaan. Het is  
daarom van belang, dat u die dag vooral komt, dat u van zich laat horen in discussies, schriftelijke 
reacties of in een aparte brief uw standpunt verwoordt. 
Aanvullend willen wij, als “Vrienden” op woensdag 13 december zelf een thema-avond aan het 
natuuronderzoek besteden en bekijken welk standpunt wij gezamenlijk zullen gaan innemen.  
Pas dan, omdat wij eerst de beschikking willen hebben van de resultaten van het natuuronderzoek en 
de discussie die de gemeente op 25 november met de wijkbewoners willen afwachten.  
 
De Wijkkrant.  
In Wijkkrant nr.2 kunt u lezen, dat wij actief bezig zijn met culturele activiteiten.  
Dat klopt wel, maar waar wij ons vooral mee bezighouden, is het behoud en versterken van dit gebied 
als natuurgebied. Dat betekent: input leveren voor natuuronderzoek, volgen van politieke 



besluitvorming, raadsleden informeren, deelnemen aan bijeenkomsten o.a Hogewegzone, schrijven 
van zienswijze (en ons daar dus eerst in verdiepen), krant volgen en reageren, enz. enz.. Dáár zijn wij 
veel drukker mee, dan met het organiseren van culturele activiteiten. Met onze bescheiden bijdrage 
aan culturele activiteiten willen wij laten zien, dat natuur en cultuur best te combineren is, als het maar 
kleinschalig is en rekening gehouden wordt met de natuurlijke omgeving. 
 
Hogeweg vernieuwt! 
In het kader van ‘Amersfoort Vernieuwt’ is Amersfoort met een groot en ambitieus 
vernieuwingsproces voor een aantal wijken bezig. De Hogewegzone is hier een onderdeel van. Omdat 
de vernieuwingsplannen grenzen aan Het Waterwingebied, nemen ook de Vrienden vh 
Waterwingebied deel aan de participatie voor bewoners en belangengroepen. In deze discussie worden 
ook de vrijkomende kavels ( Eemfors, Manege en Schoonderbeek)aan de Hogeweg, grenzend aan Het 
Waterwingebied besproken: wat gaat of moet hiermee gebeuren. Er zal zeker discussie komen of deze 
grond straks gebruikt gaat worden ten behoeve van verkeersoplossingen of een nieuwe entree van Het 
Waterwingebied of dat t.b.v. woningen of voorzieningen (zwembad) of dat de grond teruggegeven 
gaat worden aan de natuur, enz. enz. Wie dit proces wil volgen, verwijzen wij naar de (goedgekeurde) 
verslagen van deze bijeenkomsten op de website van de gemeente (www.amersfoort.nl: doorklikken 
naar wijken-Liendert-plannen & projecten). Uit deze verslagen kunt u duidelijk opmaken, dat de 
participatiegroep Hogewegzone (deelnemers uit de wijken Liendert/Rustenburg en Schuilenburg) 
tegen het bouwen van een zwembad in het Waterwingebied (openbare gedeelte) zijn. Positief is, dat 
ook de wethouder en verschillende raadsleden inmiddels duidelijk hebben gezegd (in de huis-aan-
huisbladen ), dat er niet gebouwd wordt in Het Waterwingebied: geen woningen, geen school en geen 
zwembad! Wat er mogelijk langs de rand van de Hogeweg (grenzend aan het Waterwingebied) komt, 
is nog volop in discussie. 
Aan het eind van dit proces zullen nog voordat het college en gemeentebestuur zich hierover 
uitspreken, een aantal stedenbouwkundige modellen aan de bevolking worden voorgelegd.  Eerst mag 
de burger zijn mening geven en dan pas zal het college en later ook de raad een standpunt innemen. 
Als de discussie echt in deze volgorde wordt gevoerd, gaat het hier om een unieke situatie. 

 
Bezwaarschrift provincie tegen intrekking waterwinning 
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen, hebben wij bezwaar gemaakt bij de provincie tegen het 
opheffen van de milieubeschermende maatregel die rustte op het Waterwingebied als 
waterwínningsgebied. Wij hebben gevraagd deze beperkende maatregel toch vooral te handhaven. 
Door deze te handhaven blijft dit gebied als waterwinningsgebied behouden en wordt voorkomen dat 
er vernielingen plaats vinden die met het verwijderen van de leidingen en ontmantelen van de 
waterputten gepaard zullen gaan. Zodra wij een officieel antwoord hebben gekregen, zullen wij u dat 
laten weten. (Ter informatie: sinds 2003 wordt in het Waterwingebied al geen water meer gewonnen. 
Het (ruwe) drinkwater komt sindsdien vanuit de Flevopolder en loopt via een leiding langs de Weg vd 
Vrijheid naar het waterpompstation aan de Hogeweg.) 
 
Hoe meer groen, hoe gezonder de buurt  
Er komen steeds meer rapporten waarin een relatie wordt gelegd tussen groen, gezondheid en 
genezing. (www.groenforumnederland.nl)  
Veel mensen hebben dergelijke onderzoeken niet nodig, omdat zij dit allang ervaren hebben. Toch zijn 
die rapporten van belang, omdat nu op een onafhankelijk, wetenschappelijke manier die relatie gelegd 
wordt. De kalmerende invloed van natuur heeft verstrekkende gevolgen. Recent onderzoek van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Research Instituut Alterra laat bijvoorbeeld 
zien dat mensen die in een groenere omgeving wonen, minder vaak naar de huisarts gaan. Hoe meer 
groen, hoe minder gezondheidsklachten. Stedelijk groen, agrarisch gebied of 'mooie' natuur zoals bos, 
hei en duinen, dat maakt niet uit. 
(http://www.planet.nl/planet/show/id=69412/contentid=385607/sc=8d0d41) 
 
In wijken met groen 15 procent minder kinderen met overgewicht 
Dat blijkt uit onderzoek van Alterra dat zojuist is gepresenteerd in het rapport 'Potenties van groen!' 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Minister Veerman wil meer 
inzicht krijgen in de effecten van groen in en om de stad. 'Zes halen, één betalen' is het motto dat hij 
gebruikt als het over de effecten van groen in en om de stad gaat.  
Groen is niet alleen van betekenis omdat het groen is. Het levert de maatschappij méér op dan de 
bekende bijdrage aan recreatie en natuur. Het is tevens van belang voor een gezonde en wervende 
woon-, werk- en leefomgeving.  
De mogelijkheden die groen biedt worden echter nog onvoldoende onderkend en benut. Hierdoor delft 
groen bij het afwegen van ruimtelijke ingrepen nogal eens het onderspit. (http://www.alterra.nl 
actueel: 24 oktober 2006) 
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De Betekenis van ‘groen’ voor de mens. 
Als het maar groeit en bloeit, dan is het goed. 
Lees meer over de betekenis die groen kan hebben voor de aanpak van talrijke maatschappelijke 
problemen waar de samenleving mee worstelt. Ontdek hoe de organisaties die samen Groenforum 
Nederland vormen, dit willen stimuleren. (http://www.groenforumnederland.nl) 
 
 
Agenda: 
 
Vrienden van het Waterwingebied 2006 
 

 
Discussie gemeente over toekomst Waterwingebied 
 
Datum    : zaterdag 25 november  
Tijd    : 10 - 15.00 uur 
Locatie    : veld tegenover skatebaan. 
Onderw.   : presentatie Natuurrapport Waterwingebied 

   : uw mening 
 

 
 
 

 
Ledenvergadering Vrienden v/h Waterwingebied 
 
Thema-avond over uitkomsten natuurrapport 
13 december :  resultaten en aanbevelingen Natuurrapport 

  Waterwingebied.  
: Uitnodiging met informatie volgt in december 

 
 

 
 
N.B. 
Wij kunnen voor zaterdag 25 november nog hulp gebruiken in onze info-
tent.  Nadere informatie en aanmelden bij Riekje Hoffman tel. 4728529 
of   Roelie Norp   tel. 4721234   of   vrienden-waterwingebied@xs4all.nl  
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Beste mensen, 
 
Discussie-bijeenkomst 25 november. 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde discussie-bijeenkomst van afgelopen 25 
november in de witte punttenten in het Waterwingebied. 
Geslaagd voor wat betreft de opkomst, de inhoud en de sfeer. 
 
Deze bijeenkomst over de toekomst van het Waterwingebied heeft meer mensen 
getrokken, dan welke eerdere discussie-bijeenkomst het afgelopen jaar in het kader van 
Liendert-Rustenburg-Vernieuwt! 
Wij willen niet vooruit lopen op de uitkomst van de discussie, maar voor ons staat in 
ieder geval al vast, dat het Waterwingebied door zeer veel mensen wordt gekoesterd. 
Die duidelijkheid was er al en is weer bevestigd. 
 
Erg verheugd zijn wij over de woorden van wethouder Hekman bij de overhandiging 
aan ons van het rapport n.a.v. het natuuronderzoek. Zo’n groen verhaal hebben wij nog 
niet eerder uit de mond van het gemeentebestuur gehoord. 
De wethouder gaf aan dat uit dit rapport naar voren is gekomen, dat dit gebied een 
belangrijke functie heeft binnen de ecologische structuur in de stad. 
Hij ging zover, dat hij als wethouder dit rapport als uitgangspunt zal hanteren bij de 
verdere invulling en aanpak van het Waterwingebied. Hij memoreerde dat het feit dat de 
bunzing, die in dit gebied voorkomt, aangeeft dat het Waterwingebied aan een aantal 
positieve voorwaarde voldoet en dat het Waterwingebied kennelijk ecologisch deel 
uitmaakt van een groter ecologisch gebied. 



De wethouder gaf aan het ook belangrijk te vinden, dat mensen zich inspannen om dit 
gebied te willen behouden Hij heeft dit onderstreept door donateur te worden van de 
“Vrienden van het Waterwingebied”. 
 
Wij hebben bij de overhandiging van het rapport benadrukt, dat er nu voor het eerst een 
natuuronderzoek ten grondslag ligt aan de discussie over de toekomst van het 
Waterwingebied. De titel van het rapport “Waterwin(st)gebied” vinden wij niet alleen 
origineel, maar staat ook voor de potenties die dit gebied nog in zich heeft. Zwakke 
punten zijn met name de doorsnijding van wegen door dit langgerekte gebied. Er 
worden in het rapport dan ook een aantal aanbevelingen gedaan om deze barrieres te 
slechten.  
 
De uiteindelijke opzet van de discussie-bijeenkomst vonden wij een prima formule: 
voor elk onderdeel was een aparte tent, voor ons als “Vrienden”, voor de gemeente met 
informatie over het natuuronderzoek en één waar iedereen op flappen zijn mening kon 
geven op verschillende vragen/stellingen. Daarnaast waren er nog kinder-activiteiten. Er 
is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meningen  kenbaar te maken. 
Deze bijeenkomst heeft ook de vereniging weer meer bekendheid opgeleverd.  
Er hebben zich verscheidene nieuwe leden aangemeld. 
 
Waterputten. 
Zoals bekend wordt er geen water meer opgepompt. Hierdoor waren er plannen de 
waterputten te ontmantelen en de ondergrondse leidingen te verwijderen. Tijdens het 
ambtelijk overleg hierover hoopte Amersfoort dat er mede uit cultuurhistorische 
overwegingen een aantal waterputten behouden zouden kunnen blijven. Hydron wilde 
echter van de putten af. Dat kon dus nog spannend worden.  
 
Aangezien de waterwinning al was gestopt, heeft de provincie een aantal procedures 
gestart om dit gebied als waterwinningsgebied ook juridisch te beëindigen. Wij hebben 
daartegen een zienswijze (=bezwaar) ingediend om dit gebied  ook voor de toekomst als 
waterwinningsgebied te behouden. Daarnaast hebben wij de provincie gewezen op de 
mogelijke schade als gevolgen, als de leidingen en waterputten verwijderd zouden 
worden. De provincie heeft naar aanleiding van deze zienswijze contact met ons 
opgenomen. Zij gaf aan dat de waterwinning ook naar de toekomst toe echt definitief is 
uitgesloten. Het onderliggend verhaal klonk heel aannemelijk. Op de vraag of de putten 
gehandhaafd konden blijven, viel buiten deze procedure, maar zij had wel begrip voor 
de vraag en begreep dat wij ons hier terecht zorgen om maakte.  
De ambtenaar in kwestie had daarom n.a.v. ons verzoek contact opgenomen met Vitens 
(voormalige Hydron) en wilde ons graag het gegeven antwoord overbrengen. 
Vitens gaf aan dat ook zij begrip hadden voor ons verzoek en dat wat haar betreft de 
waterputten en leiding konden blijven zitten, uiteraard na goed te zijn afgedicht.  
Toen lag de bal dus bij de gemeente Amersfoort. Wij hebben daarop een brief met dit 
verhaal aan wethouder Van Daalen (Beheer en Groenblauwe Structuur) gestuurd en 
verzocht of Amersfoort het Waterwingebied toch vooral in takt wilde laten. 
Het verlossende antwoord kwam vlak voor de bijeenkomst en is door wethouder 
Hekman tijdens de overhandiging van het natuurrapport bekend gemaakt. 
 
Wij zijn blij, dat de mededeling die wij ooit een keer telefonisch kregen: “Maar die 
putten zijn toch al verwijderd, want ik heb een heel plan van aanpak langs zien komen!” 
niet uitgekomen is. 



Wij zijn erg blij dat de natuur in het gebied gespaard blijft en zeker met de 
vanzelfsprekendheid waarmee ook Amersfoort vond dat omwille van de natuurwaarde 
leidingen en putten gewoon kunnen blijven liggen. 
 
Roelie Norp, voorzitter 
 
 
 
Thema-avond 
dag:   woensdag 13 december 
plaats:  Groene Stee 
tijd:  20.00 uur 
onderwerp: toelichting natuuronderzoek 
 
 
Thema-avond over rapport “Waterwin(st)gebied” 
 
Wij hebben Renée van Assema, ecoloog bij de gemeente Amersfoort, bereid gevonden 
een toelichting te geven op het natuurrapport “Waterwin(st)gebied”. 
Renée is als stadsecoloog betrokken bij verschillende ecologische ontwikkelingen, in 
Amersfoort, zo ook bij het Waterwingebied. 
Aan de hand van het onderzoeksrapport zal zij vertellen over de opzet van dit rapport en 
de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen, kansen en bedreigingen, die hieruit naar 
voren komen. 
Het onderzoeksrapport zal gebruikt worden als uitgangspunt voor de verdere invulling 
van het Waterwingebied. Zij kan er veel over vertellen en u de informatie geven die 
nodig is om straks de plannen te beoordelen en om standpunten in te nemen.  
 
Van uw kant willen wij graag horen, wat u belangrijk vindt. 
Dat er niet gebouwd wordt, is inmiddels duidelijk aangegeven. De discussie gaat vooral 
over wat er wel in dit gebied kan of moet en wat beslist niet. 
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.  
Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom!  
 
 
 

Thema-avond 
Toelichting natuuronderzoek 

13 december 2006 
Groene Stee 

20.00 uur 
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