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Beste mensen,  
 
Vleermuizen 
Wij zijn zeer verheugd dat de heer Zomer Bruijn, vleermuizen-deskundige bij uitstek, een algemeen verhaal 
over vleermuizen wil komen vertellen op onze algemene ledenvergadering op 19 april a.s. Hij vertelt u over 
de jacht en leefgewoontes van dit enig vliegende zoogdier ter wereld. Ook in het Waterwingebied zitten 
vleermuizen. Vleermuizen bouwen niet zelf een nest, maar zoeken een geschikte plek om te overwinteren. 
Wij hebben de heer Bruijn gevraagd of hij ook aanbevelingen kan geven om de vleermuis in het 
Waterwingebied nog meer te laten gedijen. M.n. de niet meer in gebruik zijnde waterputten zouden 
hiervoor wellicht kunnen worden aangewend. De heer Bruijn wordt ook vaak door de gemeente om advies 
gevraagd, vanwege zijn enorme kennis en passie voor vleermuizen en uilen. 
 
De Algemene Ledenvergadering op 19 april in de Groene Stee begint om 19.30 uur met het huishoudelijke 
gedeelte. De lezing van de heer Bruijn begint om 20.30 uur. 
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Opvangvoorzieningen 
De gemeente heeft de bevolking opgeroepen locaties te noemen die geschikt zijn voor de opvang 
van drugsverslaafden, dak- en thuislozen, enz. De ingebrachte suggesties worden op een lijst 
geplaatst. Deze lijst is op internet (www.amersfoort.nl) te raadplegen en groeit gestaag. Ook een 
aantal Amersfoortse parken zijn door mensen op deze lijst geplaatst als mogelijke locatie,  
waaronder het Waterwingebied. Wij gaan er vanuit dat van bebouwing IN het Waterwingebied 
geen sprake zal zijn, ivm vastgesteld beleid en vele toezeggingen. Een dergelijke locatie in de 
omgeving van parken kan ook nadelen met zich meebrengen.   
 
Veiligheid is een steeds terugkerend aspect als mensen gevraagd wordt naar het gebruik en 
beleving van o.a. het Waterwingebied. Om het gevoel van veiligheid te vergroten, moet je 
bepaalde ontwikkelingen niet stimuleren. Wij hebben daarom in een brief het college op dit 
aspect gewezen en gevraagd dit nadrukkelijk bij hun keuze in hun overwegingen te betrekken. 
Wij begrijpen dat het verschrikkelijk moeilijk is hoe dan ook een geschikte locatie voor een 
opvangvoorziening  te vinden, die op voldoende maatschappelijk draagvlak kan rekenen. 
 
Klimaatbosjes 
Het Utrechts Landschap heeft een aantal zogenaamde klimaatbosjes beschikbaar gesteld. Wij 
hebben gevraagd of ook het Waterwingebied een dergelijk bosje kon krijgen. De gemeente heeft 
hierin toegestemd. Gekozen is voor een locatie aan de rand van het gebied, namelijk het open 
gebied bij tunneltje Liendertseweg. Dit om mensen die niet of nauwelijks in het Waterwingebied 
komen, ook attent te maken op het probleem van luchtvervuiling.  
Dit zogenaamde klimaatbosje bestaat uit 3 walnootbomen, die in een driehoek geplaatst worden 
voorzien van een bordje met informatie. Deze bosjes zullen in heel Nederland verschijnen. 
 
Deze bosjes/bomen slaan CO2 op en bieden op deze manier een bijdrage aan het zuiveren van de 
lucht. Deze bomen zijn hierin niet uniek. Het moet dan ook vooral gezien worden als signaal, dat 
de luchtkwaliteit onder druk staat en verbeterd moet worden. Het moet natuurlijk niet bij het 
planten van een paar bomen blijven. Het planten van zo’n ‘klimaatbosje’ is een van de 
verschillende landelijke acties die tot een schonere lucht moeten leiden.  
 
Wij zijn blij met de plaatsing van zo’n bosje, omdat het nog weer eens aangeeft, dat wij om 
meerdere redenen zuinig op ‘groen’ in en bij de wijk moeten zijn. 
 
De bomen worden nog deze maand geplant, maar een datum is op dit moment nog niet bekend. 
De leden met een e-mailadres zullen wij berichten zodra wij meer weten. Het planten zal zeker 
voordat de volgende Nieuwsbrief uitkomt gebeuren. 
 
Weetjes: 
• Er is, voor zover bekend, voor het eerst een eekhoorntje in het Waterwingebied gesignaleerd, 

althans deze stak onverwachts de Van Randwijcklaan over.  
• De schapen komen eind april weer. 
• De gemeente zal via Eemfors aan de herder vragen het fluitenkruid tot na de zaadvorming 

zoveel mogelijk te ontzien. 
• Het blijkt dat door de begrazing van schapen de diversiteit aan planten is toegenomen. 
• In mei wordt het Ontwikkelingsplan voor de wijken Liendert en Rustenburg bekend gemaakt. 

Voor wat betreft het Waterwingebied  
zullen hier de kaders voor verdere ontwikkeling worden aangegeven. In ‘Liendert-Rustenburg 
Vernieuwt No 3’ kunt u al lezen, dat ‘groen’ een meer centralere rol krijgt toebedeeld, dan in 
eerdere stukken. Dat verwachten wij ook te lezen in het Ontwikkelingsplan. 

• Van de website www.waterwingebied.nl ingebracht door Marianne Wilson-Martin (Engeland),  
7 februari 2007: Gesignaleerd: Koperwieken, een winterdoortrekker in het gebied tussen 
Lageweg en Hogeweg scharrelend in struiken. Mijn vader, die 83 is, maakt bijna elke middag een 
wandeling in het waterwingebied. Hij is een amateur vogelkenner en liefhebber en net als ik lid van de 
vereniging. 
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• Het college van B&W heeft besloten tot het verder ontwikkelen van de ecologische verbindingszone 
van het Valleikanaal, maar nu meer gericht op zoogdieren. 

• Er is ook een e-mailversie van de Nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor opgeven door uw e-mail 
adres door te geven: bestuur@waterwingebied.nl of vrienden-waterwingebied@xs4all.nl. M.n. 
leden die de Nieuwsbrief via de post krijgen doen ons hier een groot plezier mee. 

 
 

 
Activiteiten 

 
 

• Algemene ledenvergadering  
 

Donderdagavond 19 april 2007 
Plaats: Groene Stee 
Aanvang 19.30 uur: Huishoudelijk gedeelte  
Aanvang 20.30 uur: Lezing vleermuizen door Zomer Bruijn 

 
 
 

• ‘Vroege-Vogelexcursie’ in Waterwingebied 
 

Zaterdagochtend 12 mei 2007,  
Verzamelen: skatebaan/ventplaatsen Van Randwijcklaan 
Tijd: ’s ochtends om 06.00 uur  
o.l.v. Gerard van Haaff 

 
 

 
• ‘Groene’ dag 19 mei 2007 

 
Op 19 mei wordt er door een aantal mensen en organisaties een Natuurmarkt 
georganiseerd. Zie hiervoor de huis-aan-huis bladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inlegvel bij Nieuwsbrief 2007-2 
 

Algemene ledenvergadering 
 
Op donderdag 19 april 2007 vindt de algemene ledenvergadering plaats in de Groene Stee 

aanvang 19.30 uur. 
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Agenda 
19.30 uur  Opening 

Mededeling vanuit het bestuur 
Financiële verantwoording: bijgevoegd 
Begroting *) 
Rondvraag 

20.15 uur  Pauze 
20.30 uur Lezing over vleermuizen door de heer Zomer Bruijn 
22.15 uur  Afsluiting 
 

 
 

Financien 2006 
 
Vrienden Waterwingebied 

 
Ontvangen 2006 Uitgaven 2006 
 euro  euro
Transport 2005 
Contributies leden via bank 
Contributies leden contant 
Gift 
 

1049,41
1466,00

75,00
100,00

Nieuwsbrieven 
boekje met beleidsplan 
postzegels, etiketten, enz. 
teruggave voorschot 2004/05 
attenties/afscheid/representatie kosten 
abonnementen/contributies 
zaalhuur 
publiciteit 
bankkosten 
voordelig saldo 

270,85
145,44
210,65
299,03
180,67
181,62

84,75
137,59

22,10
1157,71

Totaal  2690,41 Totaal 2690,41
 
 

Begroting 2007 
 

Ontvangen  Uitgaven  
 Euro  Euro 
Transport 2006 
Contributies leden 2007 ca 
 

1114 
1400 

 

Nieuwsbrieven 
postzegels, etiketten, enz. 
attenties/afscheid/representatie 
abonnementen/contributies/vereniging 
zaalhuur 
kantoorbenodigdheden 
publiciteit 
reservering tbv procedures 
spandoeken 
reserve 

400 
150 
200 
250 
150 
100 
150 
 600 
300 
214 

 
Totaal inkomsten  2514 Totaal uitgaven  2514 
 
*) Toelichting op begroting 
Het bestuur doet geen verzoek tot verhoging van de contributie. Het bestuur wil graag zo 
laagdrempelig als mogelijk blijven. Het gaat ons vooral om de belangen voor dit gebied te kunnen 
behartigen en als spreekbuis te kunnen optreden. 
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Zonder middelen kan een organisatie echter niet functioneren, maar door een actiever contributie 
beleid en omdat er door sommigen meer betaald wordt dan het minimale bedrag, zijn wij goed in 
staat het meest noodzakelijke te doen. 
 
Hoewel het bestuur er van uitgaat, dat er waarschijnlijk geen beroepsprocedures (meer) gevoerd 
hoeven te worden, wil het bestuur hierop financieel wel bedacht zijn. Het bestuur wil daarom in 
ieder geval voldoende geld reserveren om tenminste voor één beroepsprocedure de griffie-gelden 
te kunnen betalen  
(€ 600).  
 
Verder blijkt dat bij het naar buiten treden, wij tentoonstellingspanelen en visuele herkenbaarheid 
missen (spandoek bij kraam, enz.). Het bestuur stelt voor hier  € 300 voor uit te trekken. 
 
Verdere uitgaven zijn reguliere uitgaven als Nieuwsbrieven, folders, attenties bij vertrek, 
representatiekosten en algemene administratiekosten. 
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Aandachtig luisteren welke vogel hier te horen is. 
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Beste mensen,  
 
Klimaatbosje 
Het ging allemaal ineens heel snel. De aanvraag om een klimaatbosje te planten en de goedkeuring 
voor een geschikte locatie. Op 25 april werd het bosje geplant. Wij hadden hiervoor Maaike 
Boersma en haar klasgenootjes gevraagd assistentie te verlenen. Maaike had n.a.v. de discussie in 
de witte tenten over het Waterwingebied het idee opgevat een spreekbeurt te houden over het 
Waterwingebied. Wie konden we daarom beter vragen dan haar en haar klasgenootjes. Het was 
flink scheppen geblazen, maar met behulp van boswachter Koopmans van het Utrechts Landschap 
is het prima gelukt. Er is een informatiebordje geplaatst waarop je kunt lezen dat deze bomen CO2 
op te slaan. Het zogenaamde ‘klimaatbosje’ is een signaal dat ‘wij’ het milieu teveel belasten en dat 
wij, de mens, ons gedrag moeten aanpassen. 



 
ALV 
De algemene ledenvergadering heeft 19 april 2007 ingestemd met de financiële verantwoording 
over 2006 en de begroting voor dit jaar. Na de pauze heeft Zomer Bruijn een lezing over 
vleermuizen gehouden. Zomer Bruijn weet zijn passie, kennis en kunde op een manier over te 
brengen, die zo boeiend is, dat hij nog wel even door had mogen gaan. Zeer boeiend. 
(Op donderdag 13 september wordt er een excursie met Zomer Bruijn in het Waterwingebied 
georganiseerd. Daarover in de volgende Nieuwsbrief meer.) 
 
Amersfoort Vernieuwt 
Het college heeft wijkontwikkelingsplannen gepresenteerd voor de wijken Liendert & Rustenburg, 
en Randenbroek & Schuilenburg. Voor het college is de vernieuwing pas geslaagd als de bewoners 
en ondernemers -meer dan nu-  in hun opgeknapte buurt willen en kunnen wonen en werken. 
Uitgebreid wordt ingegaan op sociale, economische aspecten, op het willen verbeteren van de 
woningmarkt en de leefbaarheid waaronder ook het ‘groen’ valt. Het Ontwikkelingsplan is 
opgebouwd uit projecten met een onderbouwde planomschrijving, inclusief planning. 
 
Voor het Waterwingebied wordt voorgesteld een (her)inrichting- en beheerplan op te stellen, 
waarin aan de orde komen: fietsroute, speel- en sportmogelijkheden, ontsluiting bij de Horsten, 
ecologische inrichting, relatie nota Groen Blauwe Structuur  van de gemeente Amersfoort, 
cultuurhistorische betekenis, hondenbeleid, educatieve wandelroutes. 
Richting gevend is hierbij: het vertalen van de resultaten van de dag van het Waterwingebied op 25 
november 2006 en het ecologisch onderzoek vertalen naar een inrichting en beheerplan. (Beide 
gaven een zeer ‘groene’ uitkomst.) 
 
Bij deze invulling worden betrokken de gemeente, de Alliantie, de Provincie en de Vrienden van 
het Waterwingebied. Als planning is opgegeven 2006-2009. De gemeente wil het gebied een 
nadrukkelijker plaats geven in de wijk, o.a. door het opzetten van activiteiten ter bevordering van 
ontmoeting en levendigheid. Daarnaast wil de gemeente de betrokkenheid van bewoners 
bevorderen door hen te betrekken bij het beheer. 
 
In het Ontwikkelingsplan wordt veel aandacht besteed aan het belang van ‘groen in de wijk’. 
Hierbij wordt aangegeven dat groen niet overal van dezelfde kwaliteit is. Bij het maken van 
herinrichtingsplannen in de wijk wordt bij het mogelijk opofferen van ‘groen’ gekeken naar een 
groenbalans. Dit wil zeggen dat dit kan betekenen dat groen elders in de buurt of wijk 
gecompenseerd moet worden of dat de kwaliteit van het aanwezige groen moet worden verbeterd. 
Winst van dit beleid is dat ‘groen’ niet zo maar kan en mag worden opgeofferd, maar dat er 
discussie over plaatsvindt. Dat is nieuw. 
Verder kan het natuurlijk alle kanten op. 
 
Als waardevol ‘groen-element wordt genoemd de Groenesteeg, het Rosarium en de geluidwal bij 
Rustenburg. Voor wat betreft het laatste wordt voorgesteld de wandelroute te herstellen en deze op 
te nemen in de groene wandelroute van het Waterwingebied. 
 
Op al deze plannen kan iedereen reageren. Als termijn wordt op moment van schrijven genoemd 3 
weken voor de zomervakantie tot en met 3 weken na de zomervakantie. Pas nadat de raad op 12 
juni over deze plannen gesproken heeft, wordt de datum definitief bepaald. In het najaar neemt de 
raad, mede aan de hand van de ingebrachte reacties, een besluit over deze plannen. 
 
Hogewegzone 
De plannen m.b.t. de Hogeweg (situering zwembad en woningbouwprogramma) wordt als het even 
kan nog voor de vakantie gepresenteerd. Verkeer, geluid en milieu moeten nog afgerond worden. 
 



Opvangvoorzieningen 
De gemeente heeft de lijst met door burgers voorgedragen locaties inmiddels globaal ingedeeld in 3 
categorieën: geschikt, ongeschiktheid of niet beoordeeld. Niet beoordeeld zijn de parken, 
omdat het hier om een heel gebied gaat en niet om een exacte  locatie. Op de site van de 
gemeente Amersfoort (www.amersfoort.nl, doorklikken ‘zoektocht daklozenopvang) staat een lijst 
met concept beschrijvingen van mogelijke locaties voor opvangvoorzieningen. 
 
Kortom: allemaal ontwikkelingen die gevolgd worden, omdat zij iets of alles met het 
Waterwingebied te maken (kunnen) hebben. 
 
Wist u dat: 
...Er een waarschuwingsbord staat bij de Van Randwijcklaan en Lageweg met de tekst: 
‘overstekende schapen’ ? 
...Er 18 deelnemers waren bij de Vroege-Vogelexcursie en de vogels ons trakteerden op een 
uitgebreid concert. 
...Eindelijk de plantjes die moesten wijken voor de aanleg van de skatebaan elders in het gebied 
zijn teruggeplant. 
...Alle politieke partijen bij het verschijnen van het concept-Ontwikkelingsplan volop in discussie 
gaan, voordat er definitieve besluiten vallen. Het Waterwin-gebied zeker een plaats zal krijgen in 
deze discussie. De kranten hierover zullen schrijven en wij dit kritisch zullen volgen. 
...De buurtbudget-aanvragen om een buitenconcert te organiseren en een bijdrage voor het maken 
van een wandelboekje voor ‘t Waterwingebied, gehonoreerd zijn? 
...”Beleef het groen”, op 19 mei, een zeer geslaagde dag is geweest? 
...Sommige leden hierbij een betalingsherinnering aantreffen? 
... Er op zondag 24 juni, tussen elf en één uur, naast de Fluisterkuil (nabij ingang 
Onderduikerspad) een Openlucht-concert plaatsvindt? Van 11.00 tot 12.00 uur treedt  
Het Salonorkest ‘Melange’ o.l.v. Cora Vonk op. Het orkest bestaat uit drie musici (met viool, 
altviool en bas). Zij zullen u een uur lang verblijden met ‘easy-listening’ muziek. Na een korte 
pauze is er een open-podium voor wijkbewoners met dit keer een vocaal optreden van Jeannine 
Dijkhuis (zang) en Eddy Schuiling (zang en gitaar). U gewoon kunt komen luisteren, wat luieren en 
wat zonnen of tijdens het concert uw ontbijt kunt nuttigen of alvast aan uw eigen meegebrachte 
lunch kunt beginnen? 
...Als u niet op de grond wilt zitten, u zelf iets moet meenemen om op te zitten? 

 
 
 
 

‘In een groene omgeving luisteren naar rustige muziek, 
is dubbel relaxen en dus dubbel genieten!’ 

 
Openlucht-concert Waterwingebied 

 
zondagochtend 

24 juni 2007 
tussen 11.00 – 13.00 uur 

bij Fluisterkuil 
 

11.00-12.00 uur Salonorkest ‘Melange’ 
pauze 

tussen 12.00-13.00 uur Jeannine & Eddy 
 

Iedereen is van harte welkom!! 
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Overvloed 
Een overvloed aan dagen met tropisch temperaturen was het niet, de afgelopen maanden. 
Wel een overvloed van afwisselend weer met mooie Hollandse wolken. Prachtig wandelweer door 
sappige weiden en bosjes en zingende vogels. Een overvloed van springend bruine kikkertjes in het 
nog natte gras. Ook de slakken laten zich niet onbetuigd. Veel koolwitjes, bont zandoogjes en 
koevinkjes. Het gras geurt, de zoete lucht van wilde roosjes. Opvallend vroeg veel noten en zaden. 
Een overvloed aan hazelnoten, eikels, kastanjes en zelfs veel beukennootjes. Vroeger dan anders, 
bijna wel anderhalve maand vroeger. De herfst lijkt nu al  zijn intrede te doen. Veel bomen zijn al 
aan het kleuren of al aan het blad verliezen. De meidoorn is rood als nooit tevoren. De stilte, juist in 
het vakantieseizoen in het park, is goddelijk. Geen fietsers, weinig mensen en een kust en keur aan 
natuur. Ik waan me ergens op een verdwaald plekje groen in Frankrijk, het plekje dat je reizend 
altijd, maar vaak tevergeefs, zoekt. Een overvloed aan rust. Ik ben tevreden en onthaast, met een 
overvloed aan genoegens.           Riekje Hoffman 



 
 
Algemeen 
Het vakantie-seizoen is weer ten einde, een nieuw seizoen met plannen ligt weer voor ons. 
Veel nieuws valt er op dit moment van het Amersfoortse politieke front niet te melden. 
 
De inspraak op de plannen voor “Liendert-Rustenburg Vernieuwt” loopt nog. In de Groene Stee is 
een Informatiecentrum, met een maquette waarop u de plannen kunt bekijken en een toelichting 
hierop kunt krijgen. De openingstijden zijn zeer wisselend: maandag en vrijdag alleen ’s morgens 
van negen tot twaalf uur, de andere werkdagen steeds ’s middags: dinsdags van half  één tot drie 
uur, woensdags van twee uur tot acht uur en donderdags van twaalf tot zes uur.  
 
De bijbehorende nota is in twee delen verdeeld: een algemeen gedeelte en een deel met 
concrete projecten over bijv. herbouw, omgaan met groengebieden, sociale projecten, 
enz. Mocht u aanvullingen hierop hebben of hierop wijzigingen willen aanbrengen, schrijf 
dit aan de gemeente of kom het mondeling melden in het Informatiecentrum. De 
mogelijkheid om te reageren op deze plannen loopt nog tot 26 september. 
 
De plannen voor de Hogeweg zijn nog niet gepresenteerd, noch voor wat betreft de nieuwe 
Opvang- voorzieningen. 
 
In de volgende Nieuwsbrief is hierover waarschijnlijk meer te melden. 
 
Recht op Groen 
Steeds meer artikelen verschijnen over het belang van ‘groen’, zowel in sociaal en economisch 
opzicht, als op gebied van gezondheidsbevordering. Op de website www.degroenestad.nl staat 
hierover veel wetenswaardigs te lezen. Daarop stond ook de volgende mededeling: 
 
“Amersfoort, winnaar van de Entente Florale competitie in de categorie steden in 2006 heeft een 
prijsvraag uitgeschreven onder scholen. Hen werd gevraagd een plan in te dienen om de omgeving 
van de school of  het schoolplein nog mooier, aantrekkelijker en vooral groener te maken.  
De geldprijs van € 5.000 die Amersfoort in de Entente Florale competitie als winnaar kreeg 
overhandigd, is ingezet als hoofdprijs. Daarnaast stelde de gemeente Amersfoort ook uit eigen 
budget € 5.000 beschikbaar.” 
De School op de Berg en De Kinderhof uit Rustenburg wonnen beide deze prijs om hun plannen te 
kunnen uitvoeren. Al deze projecten samen maken dat groen steeds meer een echte plaats gaat 
innemen bij het ontwikkelen van plannen. 
 
Vleermuisexcursie 
Zoals al in de vorige Nieuwsbrief is aangekondigd is er donderdagavond 13 september een 
vleermuisexcursie in het Waterwingebied o.l.v. Zomer Bruijn, de vleermuisdeskundige bij uitstek. 
Hij heeft in het voorjaar een lezing over vleermuizen gehouden, waar de aanwezigen zeer van 
onder de indruk waren. Ook de excursie belooft zeer informatief te worden. Als het weer meewerkt 
gaan wij er vanuit dat we ook vleermuizen zullen zien. Als natuurmens zal Zomer Bruijn ons 
onderweg zeker ook nog op andere wetenswaardigheden wijzen. Voor wie mee wil: om 20.00 uur 
verzamelen wij bij de skatebaan aan de Van Randwijcklaan. Wij hopen u daar te ontmoeten. 
 
Openluchtconcert 
Op zondag 16 september tussen 12.00 – 14.00 uur vindt het uitgestelde openlucht concert plaats. 
Helaas kon dit in juni vanwege het slechte weer niet doorgaan. We hebben zoveel mogelijk mensen 
hiervan dmv de pers en per e-mail op de hoogte gebracht. Diegenen die we niet hebben kunnen 
bereiken, hebben we opgevangen met koffie en thee. Het werd gewaardeerd en was ook nog heel 
gezellig. 
 
 
 



 
Vleermuis-excursie 

Waterwingebied 
 

Donderdag 13 september 
aanvang 20.00 uur 

verzamelen bij skatebaan aan de Van Randwijcklaan 
het geheel is o.l.v. Zomer Bruijn 

 
 
 

 
 

‘In een groene omgeving luisteren naar rustige muziek, 
is dubbel relaxen en dus dubbel genieten!’ 

 
Openlucht-concert Waterwingebied 

 
zondagochtend 

16 september 2007 
tussen 12.00 – 14.00 uur 

bij Fluisterkuil 
 

12.00-13.00 uur Salonorkest ‘Melange’ 
12.00-13.00 uur Open Podium voor wijkbewoners 

 
Iedereen is van harte welkom!! 

 
 
 

Amersfoort, september 2007 
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Optreden tijdens Openluchtconcert  

september 2007 
 
 
 

Beste mensen, 
 
Wij willen allereerst de gemeente Amersfoort feliciteren met het behalen van de titel  “Groenste stad 
van Europa”. Amersfoort heeft zich hiermee ook internationaal op de kaart gezet. 
Dat is een felicitatie waard. Het schept ook verplichtingen. We zullen actief het groene karakter van de 
stad blijven volgen als in 2008 een nieuw onderhoud- en beheerplan voor het Waterwingebied wordt 
opgesteld. Ook volgen we de discussie die op dit moment volop in Amersfoort gevoerd wordt over het 
groen in en rond de stad: meer inbreiden (compactere stad en mogelijk opofferen van groen) of  toch 
ook uitbreiden.  
 
Nota ‘Amersfoort Vernieuwt’ 
De nota beschrijft de manier waarop de wijken Liendert en Rustenburg zich in de nabije toekomst 
dienen te ontwikkelen: gemengde bevolkingssamenstelling, meer sociale samenhang, grotere 
diversiteit aan woningen, etc.. Als bestuur van de Vrienden van het Waterwingebied hebben we op 
deze nota gereageerd.  In het kort gaat het om de volgende punten 
• Amersfoort heeft voor de ontwikkelingsplannen een zgn. Groene saldo-regeling voorgesteld. 

Groen dat weg gaat wordt via bepaalde criteria gecompenseerd. In hoeverre deze regeling positief 



gaat uitwerken weten wij niet, maar er wordt wel voor het eerst gekeken naar de consequenties 
van het aantasten of opofferen van wijkgroen en dat vinden wij winst; 

• Om recht te doen aan de uitkomsten van het onderzoeksrapport “Waterwin(st)gebied” hebben wij 
voorgesteld om de stadsecoloog/ -oge supervisor te maken van het Waterwingebied. Wij willen 
voorkomen dat ‘iedereen’ slechts een deel van dit gebied voor zijn rekening neemt, zaken langs 
elkaar heen lopen en de aanbevelingen uit eerder genoemd onderzoeksrapport onvoldoende 
worden uitgevoerd; 

• De gemeente heeft aangegeven een Groene speeltuin bij de nieuwe ABC-school in Liendert te 
willen. Het Waterwingebied is niet als locatie genoemd. Hier waren en zijn wij het mee eens. Een 
spannende speelplek bij de school lijkt ons een betere optie dan een dergelijke speelplek in het 
Waterwingebied. Een dergelijke plek moet ook veiligheid bieden door o.a. voldoende toezicht.  
Verder mogen kinderen van hun ouders niet altijd alleen naar het Waterwingebied. Wij opteren 
daarom ook voor een Groene speelplaats bij de ABC-school; 

• Wij hebben gevraagd een korte samenvatting van het onderzoeksrapport “Waterwin(st)gebied” en 
de uitkomsten van de discussie van 25 november 2006 (in de witte tenten in het Waterwingebied) 
aan de nota toe te voegen; 

• We vinden het belangrijk dat bij de herontwikkeling van de Wiekslag ‘de heemtuin’ behouden 
blijft; 

• Wij vinden het ook belangrijk te bekijken wat groen kan betekenen bij het verbeteren van de 
luchtkwaliteit; 

• Bij het op te stellen inrichting- en beheerplan van het Waterwingebied dient ook het gebied tussen 
Lageweg en Hogeweg betrokken te worden, zodat er één integraal inrichting- en beheerplan voor 
het hele Waterwingebied gemaakt wordt. In de nota Amersfoort Vernieuwt! is dit gebied buiten 
deze plannen gelaten; 

• We hebben verzocht om belangrijke ecologische verbindingen tussen bijvoorbeeld Valleikanaal en 
het Waterwingebied op te nemen in de nota, zodat hiermee bij de herontwikkeling in de wijk 
rekening gehouden kan worden; 

• Vervolgens willen wij dat er faunapassages gemaakt worden ter hoogte van Waterwingebied; 
• Dat een mogelijk fietspad op zijn groenconsequenties bekeken wordt en dit aan de inrichting 

vooraf gaat; 
• En dat de speelvoorzieningen in het Waterwingebied worden geëvalueerd vanuit de vraag: 

herstellen, elders maken of gebied teruggeven aan de natuur. 
 
Wij wachten de beantwoording af. Er is al aangegeven dat dit enige tijd kan duren. 
 
Terugblik Vleermuizen excursie 
De excursie stond zeer in de belangstelling. Zomer Bruijn heeft wederom een zeer boeiend verhaal 
verteld. Hij heeft ook duidelijk aangegeven dat m.n. een bepaalde waterput heel goed geschikt 
gemaakt kan worden als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Het is een put die staat op een 
kruispunt van aanvliegroutes. Door een gaatje in de ommanteling te maken, kunnen de vleermuizen 
naar binnen en een plekje zoeken. 
 
Begrazen 
Als gevolg het vervoersverbod in verband met ‘blauwtong’ zijn de schapen helaas minder in het 
gebied geweest dan gepland. De afgelopen maand zijn de schapen nog even teruggeweest. Er was en is 
nog gras in overvloed. 
Bij de gemeente hebben we aangekaart wat er gebeurt als de schapen de taak van de ‘grasmaaier’ niet 
of onvoldoende overneemt door o.a. dit vervoersverbod. Op een aantal plekken zal nu alsnog gemaaid 
moeten worden.  
 
Alliantie 
De werkgroep “Buurtplezier” heeft van de Alliantie (voormalige SCW) een ongebruikte ruimte onder 
in een flat gekregen om spullen op te slaan. Ook wij mogen hiervan gebruik maken. Onze hartelijke 
dank daarvoor. 
 



Onderhoud  
Dankzij alert optreden van twee bestuursleden (Riekje Hoffman en Ellen Akkermans) zijn zeer 
rigoureuze werkzaamheden in het Waterwingebied gestaakt. Met groot materieel werden grote stukken 
groen uitgemaaid. Uitmaaien is het weghalen van de onderbegroeiing, om oprukken en overwoekeren 
van struiken een halt toe te roepen en weer lucht in een ‘vak’ te brengen. Werkelijk alles werd 
weggehaald. Daarnaast trokken de zware machines diepe sporen in de grond. De gemeente vond dat 
wij deels gelijk hadden. Er is toegezegd, dat er niet meer zulk zwaar materieel gewerkt mag worden. 
Op dit moment is het onderhoudsplan voor het komend seizoen aangepast. 
  
Wij hebben aangegeven, dat het gebied ook niet te open moet worden gemaakt. Juist het besloten 
karakter maakt dat het gebied groter lijkt dan het is en je je meer in een buitengebied waant, i.p.v. 
midden in de stad.  
 
Wij hebben nadrukkelijk gevraagd om meer gefaseerd te werk te gaan.  
Dat is inmiddels toegezegd. Daarbij blijft de discussie in hoeverre je welk stuk wel of niet moet 
uitmaaien. Voor veel vogels vormt de onderbegroeiing namelijk een goede beschutting en voor andere 
dieren een plek om te overwinteren. Het is daarom van belang om een goede balans te vinden in de 
wijze en de mate van onderhoud.  
Daarnaast willen wij bewaken dat het Waterwingebied zoveel mogelijk haar natuurlijk karakter 
behoudt. 
 
Oprichten werkgroepjes 
Om het werk een beetje te verdelen wil het bestuur werkgroepjes in het leven roepen. Elke werkgroep 
houdt zich bezig met slechts één onderwerp, te weten: 
 
1- organiseren van wandelingen en/of excursies 
2- organiseren van sociaal culturele activiteiten 
3- helpen bij paddentrek 
4- organiseren opruimacties 
 
 

Oproep: Geef u op voor een van deze werkgroepjes! 
 
In elk werkgroepje zit ook een bestuurslid. Wij stellen ons voor dat elke werkgroep 
volgend jaar een activiteit organiseert.  
 
U kunt zich opgeven door: 
- een mailtje te sturen naar vrienden-waterwingebied@xs4all.nl 
- te bellen naar 4728529 of 4721234 
- een briefje in de bus te doen bij:    Van ‘t Eindstraat 22 

 Reijmerinkstraat 34 
 Verzetsplein 155 
 Doorninkstraat 30       

 
 
Opvangvoorzieningen 
Amersfoort is druk bezig geschikte locaties te vinden voor de opvang van dak- en thuislozen. 
Nadat alle Amersfoorters ideeën hebben kunnen indienen heeft het college van B. en W. enkele 
locaties uitgekozen. Eén daarvan is gelegen aan de Hogeweg op de plek waar nu Eemfors zit. Het is 
een van de vier locaties die het college geschikt acht voor 24-uurs opvang van harddrugsverslaafden. 
 
Wij hebben in oktober alle raadsleden aangeschreven en de nadelen van deze plek onder de aandacht 
gebracht, nadat wij dat in april ook al gedaan hadden. Ons inziens is deze locatie in strijd met vooraf 
opgestelde criteria, waarin gewezen wordt op een goede handhaafbaarheid van de openbare orde. 
Dealers kunnen zich in het gebied goed verschuilen of een vluchtweg vinden. 
 



De keuze tussen een dergelijke opvang in de woonomgeving of vlakbij een natuurgebied is een 
dilemma: ook voor de raad. De discussie wordt 27 november in de raad voortgezet. Daarna gaat het 
college met omwonenden praten, voordat er een definitief voorstel aan de raad wordt gepresenteerd. 
 
Eekhoorntjes 
Op dit moment verblijven er enkele eekhoorntjes in het Waterwingebied. Het zijn de nieuwste 
bewoners in dit gebied. Hiermee voegen wij weer een diersoort toe aan de faunalijst. 
 
Terugblik Openluchtconcert 
Dit concert was in juni afgelast vanwege het slechte weer. In september vond dit alsnog plaats. 
Ondanks het geringe aantal aanwezigen zien wij het concert als geslaagd. Passanten vonden het 
verrassend ineens een muziekoptreden te zien en  te horen. De formule: eerst een optreden door 

professionals en daarna een Open Podium voor wijkbewoners is 
zeker voor herhaling vatbaar.  
 
In dit geval was het verrassend hoe de samenwerking voor dit 
Open Podium tot stand gekomen is. 
 
Een postbode uit de wijk las in juni op een poster dat er mensen 
gezocht werden gebruik te maken van een  Open Podium. Hij 
informeerde hiernaar en gaf zich hiervoor op.  Ook een duo had 
zich hier al voor opgegeven. Door de gewijzigde datum bleek 
echter de begeleider van dit duo, helaas niet te kunnen. Jammer 
voor de zangeres, Jeannine Dijkhuis, die wel kon. Wij hebben 
haar toen in contact gebracht met Harmen Martens, ‘onze 
postbode’. Hij wilde wel bekijken in hoeverre hij Jeannine 
Dijkhuis kon begeleiden. Het lukte. Samen met de andere zanger, 
Theo Bonants, ontstond spontaan een gelegenheidsoptreden.  
Het was bijzonder. Wij hopen op een vervolg optreden. 
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Beste mensen,  

ral de 
elname aan de ontwikkelingen rondom de Hogeweg hebben de nodige tijd gevraagd. 

erpen 

 
ubliceerd. (www.amersfoort.nl

 
Hoewel u van ons weinig vernomen heeft, is het niet zo dat wij stil gezeten hebben. Voo
de
  
Hogeweg 
De stedenbouwkundige plannen m.b.t. de vernieuwing van de Hogeweg bevinden zich in een 
afrondende fase. Het gaat nu vooral nog om het doorrekenen en bekijken hoe de plannen zich 
verhouden tot de luchtkwaliteit, geluid en verkeersafwikkeling. Over ruim een maand hopen de 
verschillende partijen naar buiten te kunnen komen met twee ontwerpen. Over deze ontw
mag voordat het plan naar het college en de raad gaat, de bevolking zijn mening geven.  
Op de website van de gemeente worden de verslagen van de bijeenkomsten, nadat deze door de
deelnemers zijn goedgekeurd, gep , klik door naar de wijken en 

eg van 
tsing aan luchtkwaliteit, geluid en verkeer een 

oorslag gevende rol spelen, denken wij. 

erkgroep 
gische verbindingszone tussen het 

volle 

, geen extra barrière voor 
et Waterwingebied op te werpen en een herkenbare entree te maken. 

men 

renigingen’ een inspirerende actie: het planten van 

doeld 

 

n 

en goed signaal. Wij hebben binnenkort gesprekken hierover en wachten de mogelijkheden af. 

de 
svoller te laten verlopen, heeft de gemeente een 

rin de 
r meer geschikt te maken. 

opelijk komt het ijsvogeltje hiermee voor langere tijd terug 

dan naar ‘Hogeweg Vernieuwt’). 
Uit deze verslagen is op te maken, dat er maar een beperkte keus is voor de situering van het 
zwembad aan de Hogeweg: kant Valleikanaal of iets verder tussen fietspad Liendert en W
de Vrijheid. Naast voorkeur zal vooral toe
d
 
Het bestuur van de Vrienden vh Waterwingebied hebben een brief geschreven aan de w
met (nog eens) het verzoek de aanleg van een ecolo
Valleikanaal en het Waterwingebied op te nemen.  
Het Valleikanaal wordt straks ingericht met ecologische oevers, waardoor een waarde
verbinding kan ontstaan. Verder is er het verzoek gedaan om onder de Hogeweg een 
faunapassage aan te leggen en bij de bebouwing, kant Weg vd Vrijheid
h
 
Klimaatbosjes tegen CO2
Milieu staat volop in de schijnwerpers. Er vinden overal initiatieven plaats.  
Een er van is het door heel Nederland ontwikkelen van  zogenaamde ‘klimaatbosjes’. 
Belangrijkste oorzaak van het klimaatprobleem is de uitstoot van kooldioxide (CO2). Bo
binden CO2 . In Oost-Europa en de tropen worden daarom al grote compensatiebossen 
aangelegd. Ook in Nederland kan de vermindering van CO2 stimuleren. Ruimte voor enorme 
nieuwe bossen zijn er niet in Nederland. Om toch iets te doen bedachten Landschapsbeheer en 
de verschillende provinciale ‘Landschapsve
honderden klimaatbosjes in het hele land! 
Klimaatbosjes bestaan uit minimaal drie walnotenbomen in een driehoeksvorm en zijn be
als een symbool voor de grote compensatiebossen. Deze bomen binden CO2. Ze moeten 
prikkelen en nieuwsgierig maken, maar vooral tot nadenken stemmen en tot actie aanzetten. Als
“Vrienden van het Waterwingebied” willen wij graag meedoen aan deze actie. Het versterkt en 
bevestigt wat wij nastreven: wees zuinig op dit stukje natuur, niet alleen vanuit ecologische en 
recreatieve overwegingen, maar ook vanuit milieuoverwegingen. Met de hele ontwikkeling va
de Hogeweg nog voor ons, waarin de luchtkwaliteit een belangrijk onderwerp is, lijkt ons dit 
e
 
Ijsvogeltje 
Het ijsvogeltje is weer gezien in het Waterwingebied. Vorig jaar is de broed verstoord door 
aanleg van de skatebaan. Om dit jaar succe
boom(pje) omgehaald langs de waterkant. 
De aanwezigheid van zandige of lemige oeverranden is namelijk een vereiste, omdat daa
nesttunnel wordt uitgegraven. Geprobeerd is de oever hierdoo
H
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‘Station Liendert’ 
Er komt een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een station  (beter: stop- of  
halteplaats) aan het spoor Amersfoort-Apeldoorn. De PvdA noemde Liendert cq het 
Waterwingebied als specifieke locatie, de politiek heeft het breder getrokken. Echt enthous
heeft de politiek niet gereageerd. De acute noodzaak werd niet direct onderkend en ook werd

iast 
 de 

raag gesteld of de inzet van bussen hier niet een goed alternatief zou zijn. Wij hebben 
plannen m.b.t. een spoorweghalte, plannen die eerder 

 vertonen. 
it gaat ook in Amersfoort plaatsvinden en wel in de periode van donderdag 8 maart tot 5 april 

art elke avond om 19.00 uur in het Grand Theater. Het toegangskaartje is gratis. 

v
ingesproken en gewezen op eerdere 
gestrand zijn. Wij hebben vooral gevraagd het Waterwingebied zoveel mogelijk te ontzien.  
 
Gratis Film ‘Al Gore’ t/m 4 april 
Tot en met 4 april kan iedereen gratis in het Grand Theater de film ‘An Inconvenient Truth’ van 
Al Gore bekijken. 
Stichting Planet Prosperity heeft het initiatief genomen om de belangrijke klimaatfilm “An 
Inconvenient Truth” van Al Gore in 20 steden in Nederland gratis aan het publiek te
D
2007. De film st
Reserveren kan via internet www.jt.nl  of via de JT Reserveerlijn 0900-204 56 78.  
 
Vogelexcursie 
Bij de vogelexcursie in september j.l. is er gevraagd een dergelijke excursie ook in het voorjaar 

 organiseren. Wij hebben Gerard Verhaaff  bereid gevonden deze excursie ook in mei op 
htend 12 mei om 06.00 uur (u leest het goed) te houden. Verzamelen bij de 

rt 
van het gebied met 

chapen beantwoordt aan het doel dat vooraf was gesteld. Het gaat om de vraag, gewoon kaal 
 beleid gebiedjes wel of niet begrazen ivm plantengroei, de tijd die de schapen 

 ontvangt bij deze Nieuwsbrief ook het verzoek om voor 2007 de contributie van minimaal € 
maken op rekeningnr. 54.92.35.175 van ABN-AMRO met vermelding  ‘contributie 

ij de aanleg van de skatebaan zijn een aantal bijzondere planten verloren gegaan, zoals de 

an de skatebaan zouden er ook nog een paar boompjes geplant worden. 

ankondiging ALV 
nde ledenvergadering is gepland op 19 april. U krijgt hierover nog apart bericht. 

oteer alvast de datum. 

te
zaterdagoc
skatebaan/ventplaatsen aan de Van Randwijcklaan. 
 
Schapen 
Ook dit jaar zullen er weer schapen grazen. De herder heeft inmiddels een contract voor 3 jaar 
gekregen. Wij zien de schapen als een aanwinst voor het gebied in velerlei opzicht. Binnenko
hebben wij een gesprek met de gemeente met de vraag of de begrazing 
s
grazen of met
daadwerkelijk in het gebied en de gebieden rondom de wijk zijn, enz.  
 
Contributie 
U
5,- over te 
2007 Vrienden van het Waterwingebied’.  
 
Herplant 
B
Salomonszegel en de Wilde Geranium. Toegezegd was deze elders te herplanten. Dat gaat 
binnenkort gebeuren. 
 
Volgens het ontwerp v
Ook dit gebeurt binnenkort. 
 
A
De eerst volge
N
 
Activiteiten 
 
• Gratis film ‘Al Gore’: ‘An Inconvenient Truth’ 

 4 april iedere avond om 19.00 gratis te zien in Grand Theater: van tevoren bespreken, t/m
reserveerlijn: 0900 – 2045678 
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 Vogelexcursie 
0 uur, verzamelen skatebaan/ventplaatsen aan de Van 

een aantal mensen en organisaties een Natuurmarkt georganiseerd. 
ier vindt ook een stekjesbeurs plaats. Gooi dus geen stekjes weg of  maak extra stekjes, zodat 
 straks kunt ruilen. Let verder op de berichtgeving in de huis aan huisbladen voor de precieze 
vulling van deze dag ! 

•
Zaterdag 12 mei 2007, om 06.0
Randwijcklaan. 
 
• ‘Groene’ dag 19 mei 
Op 19 mei wordt er door 
H
u
in
 
 
 
 
 
 
 
Amersfoort, maart 2007 
 

 
tie  “Vrienden Waterwingebied” 

ijk verzoek de contributie van minimaal € 5,00 voor 2007 over te maken op 
wingebied" onder vermelding: contributie 2007. 

et bestuur van de Vrienden van het Waterwingebied 
.E. van der Doe-Roorda, penningmeester 

B
 

etreft: betaling contribu

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij doen wij een vriendel
bankrekeningnr. 54.92.35.175 t.n.v. "Vrienden Water
 
B
 

ijvoorbaat hartelijk dank. 

H
M
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