
 
Nieuwsbrief 

“Vrienden van het Waterwingebied” 
2008 nr. 1 

 
 

 
 

Geef u op en doe mee de padden veilig over te zetten! 
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Er is veel gebeurd, zichtbaar en onzichtbaar. Groots is de ingreep zoals deze nu in het Waterwingebied 
plaatsvindt. In deze Nieuwsbrief leest u daar meer over. 
 
Onderhoud Waterwingebied 
In het najaar ging het er erg ruig aan toe. Groot materieel werd ingezet om bramenstruiken en andere 'wildgroei' 
te verwijderen. Na protesten onzerzijds zijn de werkzaamheden stil gelegd. Het bleek dat het de bedoeling van de 
Gemeente was om het hele gebied in een keer uit te maaien. ( uitmaaien is het weghalen van onderbegroeiing: 
kruidenlaag, onkruid, brandnetels en ander opschot.) 
 
Met dit beleid wil de Gemeente bereiken, dat plantvakken meer licht, lucht en ruimte krijgen en daarna beter met 
de hand is bij te houden, zodat grote en zware machines niet meer nodig zijn. Daarnaast is er ruimte nodig om 
voor verjonging te kunnen zorgen. (Een verhaal apart waar wij nog op terugkomen.) 
 
Naar aanleiding van ons protest zijn wij twee keer samen met afdeling groen en ecologie van de Gemeente door 
het gebied gelopen. Er is toen afgesproken om niet het hele gebied in een keer uit te maaien, maar zich dit 
seizoen te beperken tot de helft. Hiervoor zou een gefaseerd plan opgesteld worden, dat zich over twee seizoenen 
zou uitstrekken. Hoewel het uitmaaien teruggebracht was tot de helft, vonden wij het nog wel erg veel, maar 
vonden ook dat wij iets bereikt hadden. Dat vonden wij  toen een belangrijke aanpassing. 
 
Vorige week is de gemeente met deze aanpassing in de praktijk begonnen. Dat het zo rigoureus zou worden 
aangepakt, dat op sommige plekken alles zou verdwijnen, hadden wij niet ingeschat.  



Juist die kaalslag van vorig jaar was voor ons het voorbeeld zoals het niet moest. Bij herhaling was daarbij 
gepleit voor het behoud van een gesloten karakter, m.n. aan de randen. Daar zou rekening meegehouden worden. 
 
Dat besloten karakter blijkt nu  op bepaalde delen gewoon weg. Op veel plaatsen is te veel doorkijk ontstaan en 
zie je vanuit het gebied auto's rijden. Hierdoor is het beeld van het gebied verstoord. Maar het meest kwalijke 
vinden wij dat ook dieren hun schuilplek kwijt zijn geraakt. Hoewel er niet gerooid is, is het maar de vraag of op 
sommige plaatsen het groen wel terugkomt, vanwege een gesloten bladerdek. 
 
De Gemeente stelde op de dag dat ze met de werkzaamheden begonnen voor, na een week het resultaat te 
bespreken. Omdat er op sommige plaatsen wel erg heftig werd ingegrepen, hebben we dat moment niet  
afgewacht en is er door ons eerder aan de bel getrokken. De Gemeente  heeft na het aanhoren en ter plaatse 
bekijken van de situatie de werkzaamheden stilgelegd en zijn nieuwe afspraken gemaakt. 
 
Ter voorbereiding hiervan hebben wijzelf aan de hand van de onderhoudskaarten het gebied ook nog eens 
kritisch bekeken. 
We hebben niet alleen per vak gekeken, maar het accent verlegd door het ook vanuit het aanliggend gebied te 
bekijken met de vraag: welke schuilplek of voedselvindplaats blijft er na het uitmaaien hier ter plekke nog over. 
Daarnaast is gekeken wat dit betekent voor de belevingswaarde voor de mens. 
 
Afgelopen maandag zijn wij nogmaals met de Gemeente door het gebied gelopen en hebben aangegeven, 
waarom deze werkzaamheden te heftig zijn aangepakt.  
Dit overleg in het gebied is heel nuttig en zinvol geweest. Daags erna is per gebied en vak bekeken wat dit jaar 
nog wordt uitgevoerd en wat niet meer. 
De hele onderhoudskaart is nagelopen. Wij zijn tevreden met de uitkomst. 
 
Er is meer. 
Wij vinden dat een besloten karakter van het gebied als een specifieke kwaliteit moet worden onderkend.  
Om verschillende redenen is een besloten karakter van het gebied voor ons een belangrijke voorwaarde: Voor 
mensen betekent deze beslotenheid dat hij even los komt van auto's en het stadse leven, voor dieren biedt dit een 
goede schuil- en voedselvindplaats. Het probleem is alleen, dat het besloten karakter nu vooral gevormd wordt 
door bramenstruiken en opschot. Dat zou gevarieerder kunnen. 
 
Het gebied is inmiddels dertig jaar oud. Helaas heeft hier nooit aanplant van nieuwe struiken plaatsgevonden 
Dit betekent dat bomen en struiken straks tegelijkertijd het loodje leggen.  
Er moet dus iets fundamenteels gebeuren. 
 
Wij willen de Gemeente voorstellen om zowel een plan voor de korte, als een plan voor de lange termijn te 
maken. Dit betekent o.a. dat er voor de langere termijn voor delen van het gebied een “inboetplan” óf  
renovatieplan nodig is. Daarbij zal ook gekeken moeten worden wat dit in de tussenliggende fase voor het 
faunabeheer en de natuurgenieter cq de wandelaar betekent.   
 
In de discussie die wij nu en de Gemeente het komend jaar met de beide wijken zullen gaan voeren, gaat het dus 
niet meer over wel of niet bouwen, maar om de vraag hoe een zo natuurlijk mogelijk groene inrichting en daar 
op afgestemd onderhoud te krijgen, die zowel plant als dier ten goede komt. 
 
Communicatie 
Wij betreuren het dat de gevoerde gesprekken en acties, noch door de Gemeente, noch door ons op tijd  naar 
buiten zijn gecommuniceerd. Dergelijk groot onderhoud heeft velen verrast, ook ons in zijn effecten. Dat heeft 
tot boosheid geleid.  
 
De reden dat deze Nieuwsbrief pas nu uitkomt is het gevolg van het steeds verder uitstellen van de stadsbrede 
discussie over de Hogeweg. Wij hebben hierdoor onvoldoende gekeken naar de informatie die u daardoor óók 
onthouden werd.  
 
Hoe nu verder 
Wij zijn aan het bekijken hoe wij een goede discussie opgang krijgen, een discussie waarbij de vraag beantwoord 
wordt wat je onderhoudstechnisch moet doen of laten om het onderhoud ondersteunend te laten zijn aan 
versterking van de natuurwaarde (d.w.z. goed faunabeheer en behoud cq versterking vogelstand).  
Gezien de problematiek die in dit gebied speelt, is dit in de praktijk toch moeilijker dan was voorzien.  
Zo is/zijn: 



• het gebied deels aan verjonging toe,  naast het behoud van oudere delen (ook noodzakelijk t.b.v. goed 
faunabeheer) 

• de ondergrond op sommige plaatsen zo ondoordringbaar, dat zaden niet aanslaan,  
• schapen nuttig, maaar blijkt daarnaast ook dat er negatieve effecten zijn. Ze eten de nieuwe en gewenste 

uitlopers direct op daarnaast eten zij bepaalde grassoorten  niet, soorten die in Het Waterwingebied  juist de 
overhand hebben.  

In een volgende Nieuwsbrief zullen wij aangeven hoe wij denken een bijdrage aan deze discussie te kunnen 
leveren. 
 
N.B. De Gemeente heeft onlangs een informatiepunt in de keet op de hoek Weg vd Vrijheid /Koerierstersweg 
ingesteld. (Op werkdagen dagelijks geopend tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur. Het 
informatiepunt is tot 15 maart te bezoeken. Daarna begint het broedseizoen en worden er geen werkzaamheden 
meer uitgevoerd.) Maak gebruik van het informatiepunt, als u meer wilt weten. 
 
Hogewegzone. 
Zoals bekend worden er langs de Hogeweg, niet alleen een zwembad en sporthal gebouwd, maar ook heel veel 
nieuwe woningen. Voor dit gebied zijn twee stedenbouwkundige plannen ontwikkeld. Via de Gemeentelijke 
website heeft u de ontwikkelingen aan de hand van uitgebreide notulen kunnen volgen. In het ene 
stedenbouwkundige model komt het zwembad bij het Valleikanaal. In het andere model komt het zwembad aan 
de Hogeweg tussen de ingang van het Waterwingebied (vanaf huidige locatie Eemfors) tot globaal fietspad 
Hogeweg-Liendert. Elk stedenbouwkundig model heeft zijn eigen plussen en minnen. Voor ons is van belang 
wat de gevolgen zijn voor het Waterwingebied. Het gaat ons er om op welke manier gebouwen worden ingepast 
en dat er bijvoorbeeld een goede ecologische verbinding met het Valleikanaal komt. Daarnaast spelen nog 
aspecten als de entree van het Waterwingebied, de parkeerdruk, faunapassage, enz.. 
 
Komend voorjaar (maart/april?) gaat de Gemeente met de bevolking een brede discussie aan over deze plannen. 
Ook u kunt daar uw mening geven. Als bestuur willen wij aansluitend zelf een avond voor de leden organiseren. 
Wij willen van u weten welke van de twee stedenbouwkundige modellen volgens u de meeste kansen biedt of 
minste verstoring oplevert voor het Waterwingebied.  Zodra bekend is in welke week de gemeente deze discussie 
organiseert, kunnen wij voor ons zelf een datum plannen. U kunt dus op korte termijn wederom een Nieuwsbrief 
verwachten. 
 
Hostel 
Het bestuur heeft haar zorg uitgesproken over de mogelijke komst van een hostel. 
Onze zorgpunten zijn:  
• dat het gebied zich straks wellicht moet gaan aanpassen aan een dergelijke voorziening (open, verlichting); 
• hoewel er in de omgeving niet gedeald mag worden, het de vraag is hoe dit te handhaven is (gebied als 

schuilplaats, veel vluchtwegen, enz.); 
• het de vraag is of het exact om locatie Hogeweg 120 gaat; 
• daarnaast geldt, dat bewoners van een hostel een rustige en stabiele omgeving nodig hebben. Door alle 

veranderingen die bij de Hogeweg gaan plaatsvinden kan dit niet gegarandeerd worden. 
 
De excursie onlangs naar een zelfde voorziening in Utrecht is zeer nuttig en informatief geweest. We wachten de 
reactie van de Gemeente op onze brief af.  
Wel willen wij nog melden, dat er in de participatiewerkgroep Hogewegzone de mogelijke komst van een hostel 
nooit aan de orde is geweest. 
  
Schapen 
Ook dit jaar komt de schaapskudde weer in het Waterwingebied. De schapen zullen er dit jaar langer verblijven 
dan het afgelopen jaar. Wanneer ze precies komen is op dit moment nog niet bekend. 
 
Contributie 
Een nieuw jaar betekent ook het verzoek om uw contributie te willen voldoen  
In het voorblad van de mail vindt u hierover meer informatie  
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Hogeweg 
Binnenkort ontvangt u van de gemeente een informatiekrant met informatie over de twee stedenbouwkundige 
ontwerpen voor de Hogeweg (of u heeft deze krant inmiddels al ontvangen).  In deze krant wordt uitgebreid 
verteld over de totstandkoming van deze modellen, wat de modellen zelf inhouden en de bijeenkomsten die 
hierover georganiseerd worden om uw mening hierover te kunnen geven. 
 
Ook het bestuur van de "Vrienden" wil graag met u van gedachten wisselen over deze modellen.  De plannen 
grenzen aan het Waterwingebied en hebben daar invloed op. 
Op woensdag 9 april wordt hier de Algemene Ledenvergadering in zijn geheel aan gewijd. 
Voor het bestuur is het van belang te weten, wat uw mening is over deze modellen of onderdelen ervan.  
Het gaat ons er niet om wat u mooi of lelijk vindt, maar welk model het meest of minst verstorend werkt op het 
Waterwingebied. Zijn er bedreigingen en welke dan of zijn er ook kansen of zaken die beter kunnen. Daar willen 
we met u over praten. 
Aan de hand van de twee maquettes, die wij mogen lenen, kan deze discussie gevoerd worden. Wij hopen dat u 
ons kunt voeden met uw opmerkingen en suggesties.  
Wij nodigen u daarom graag uit voor deze Algemene Ledenvergadering op: 

 
woensdag 9 april, aanvang 19.30 uur in de Groene Stee 

 
Hostel 
Het college van B&W heeft haar voorkeur uitgesproken om een hostel aan de Hogeweg te vestigen. Uit de 
stukken blijkt dat het niet exclusief over Hogeweg 120 gaat (pand Eemfors). Gestart wordt met een tijdelijke 
opvang. De tijdelijke opvang komt naast Hogeweg 116. Dat lijkt op de zogenoemde paardenwei, voor de flat aan 
de Spreeuwenstraat. De plaats waar het hostel definitief gaat komen, is nog niet bekend. Deze wordt afhankelijk 
gemaakt van het te kiezen stedenbouwkundige model voor de Hogeweg. Er valt dus nog weinig van te zeggen. 
 
In de afgelopen periode hebben wij onze zorg uitgesproken over een mogelijke komst van een hostel naast het 
Waterwingebied. In gesprekken hebben wij de gemeente bij herhaling gewezen op de belofte dat er niet meer 
gebouwd zou worden ìn het Waterwingebied, d.w.z. het gebied dat openbaar is. Dat is een heel hard punt voor 
ons. Wij hebben de ontwikkelingen daarop heel kritisch gevolgd.  
Natuurlijk volgen wij ook ontwikkelingen in het aangrenzende gebied. Wij hebben de gemeente daarom op 
mogelijke ongewenste neveneffecten gewezen. 
 
Mocht ook de gemeenteraad besluiten om de Hogeweg als locatie aan te wijzen, dan zullen wij zeker zitting 
nemen in de te vormen begeleidingsgroep. De excursie naar een hostel in Utrecht en m.n. het openhartige 
gesprek dat wij gevoerd hebben met een van de bewoners heeft ons milder gestemd over een mogelijke komst 
van een hostel. Veel hangt ook af van de begeleiding in het hostel zelf en het waarmaken van gedane beloften 
door politie en gemeentebestuur. 
 
Onderhoud 
U heeft het gezien: er is grote 'schoonmaak' gehouden in het Waterwingebied. 
Er is flink uitgemaaid, waardoor er veel open doorzichten zijn ontstaan.  
 
Er is heel veel gepraat of dit nu de goede manier is om meer variatie aan beplanting te krijgen, het dierenleven te 
bevorderen en of dit de sfeer en karakter van het gebied ten goede komt. Veel plekken zijn gezamenlijk langs 
gelopen en doorgesproken. In deze gesprekken hebben wij aangegeven, dat het regelmatig uitmaaien van 
onderbegroeiing o.i. niet alleen verstorend werkt op een goed faunabeheer, maar op deze manier ook een 
gewenste kruidenlaag als ondergroei geen kans krijgt te groeien.  
 
Uitmaaien heeft trouwens de afgelopen jaren niet geleid tot een grotere variëteit aan planten. Ook heeft er tot op 
heden geen enkele verjonging plaatsgevonden. Kortom als dit het beleid is, zullen jaarlijks grote open plekken 
het beeld bepalen. 
 
Alle gevoerde gesprekken zijn niet voor niets gevoerd. 
Ruim een week voordat het broedseizoen zou aanbreken heeft de gemeente ons uitgenodigd en werden wij 
verrast met een herplant programma waar je "U" tegen zegt". Er worden in totaal 2737 nieuwe jonge struiken 
geplant (althans het worden struiken als ze op deze plekken willen groeien).  Het gaat om de volgende struiken: 
gewone vlier, veelbloemige roos, zwarte populier, egelantier, gewone es, gagel, zomereik, vogelkers, sleedoorn, 
wegedoorn, krentenboompjes, kardinaalsmuts, hondsroos, meidoorn, Gelderse roos, hazelaar, Japanse bottelroos, 
liguster, hulst, rode kornoelje, enz.  
 



Omdat één van de kwaliteiten van het gebied een gesloten buitenrand is, zijn er in de rand ook een paar 
groenblijvende struiken opgenomen. Een gesloten buitenrand maakt dat je het gebied als onbegrensd ervaart en 
los kunt komen van de drukte.  
 
Over een jaar zal bekeken worden welke struiken wel en niet zijn aangeslagen Bij struiken die niet aanslaan, 
wordt bekeken, wat daarvan mogelijk de oorzaak is.  
Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met te harde grond, een te gesloten bladerdak erboven, enz. Afhankelijk 
van de mogelijke oorzaak zal er gehandeld moeten worden. Zo zou dit kunnen betekenen dat er eventueel een 
boom tussenuit gehaald moet worden, maar ook andere maatregelen zijn denkbaar. Ook is aangegeven, dat 
voorkomen moet worden, dat de schapen straks de jonge uitlopers gaan opeten. Toegezegd is, dat daar 
maatregelen tegen getroffen zullen worden. 
Wij hebben de gemeente bedankt voor hun luisterend oor en de manier van reageren na onze bemoeienis, door 
hen op twee eetbare 'boomstammetjes' te trakteren. 
 
Of ecologisch onderhoud anders is dan regulier onderhoud en wat dan precies zal de komende tijd onderwerp 
van gesprek zijn. Wij zijn ons daarover breder aan het oriënteren en proberen meerdere personen met kennis van 
zaken voor dit gebied te interesseren. Zij zouden ons van de nodige kennis kunnen voorzien bij toekomstige 
ingrepen in het gebied. Binnenkort lopen wij met een ecoloog door het gebied om van hem te horen waar wij 
alert op moeten zijn. Later dit seizoen willen wij een excursie over dit onderwerp voor leden organiseren.  
In een van de eerst volgende Nieuwsbrieven leest u hier meer over. 
 
Activiteiten 
Wij zullen als 'Vrienden van het Waterwingebied' meedoen met de landelijke Dag van het Park op zondag 25 
mei. Over de precieze invulling van deze dag kunt u in de eerst volgende Nieuwsbrief lezen. 
  
Uitzending gemist?  
Onlangs heeft de NCRV in de serie 'Natuurlijk - Natuur in de Stad' een uitzending gewijd aan Amersfoort. 
Hierin kwam ook het Waterwingebied voor. U kunt via 'Uitzending gemist' deze uitzending alsnog via internet 
bekijken (uitzenddatum was 27-03-2008) 
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Centraal staat de vraag: 
Met welk stedenbouwkundig model Hogeweg is het 

Waterwingebied het meest gebaat? 
en/of 

Zijn er aanbevelingen voor mogelijke aanpassing te geven? 
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Restaurant De Saffraan ontdekt Het Waterwingebied 
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ALV Hogewegzone 
De Algemene Ledenvergadering van 9 april was geheel gewijd aan de twee 
stedenbouwkundige modellen voor de Hogewegzone. Bij beide modellen werden 
kritische kanttekeningen geplaatst. De voorkeur van de leden ging uit naar het Parkmodel.  
• De grote groene ruimte vond men het best passen bij een entree van een stad die zich de Groenste Stad van 

Europa mag noemen. Het Park biedt verschillende mogelijkheden voor een groene inrichting, zowel 
ecologisch, recreatief als voor kleinschalige sportieve activiteiten. Wel vond men de woningen te dicht op 



de bestaande woningen in Liendert gelegen, dit in. Het verzoek is dan ook of deze woningen iets verder 
teruggeplaatst kunnen worden. Dit past ook bij de wens een goede ecologische verbinding te maken.  

• Het zwembad bij het Valleikanaal heeft een betere aansluiting bij de 
stad, dan het zwembad vlakbij de A-28.  

• Voor wat betreft verkeer, werd er weinig geloof gehecht aan de mening, dat de doorstroming op de 
Hogeweg, ook met de opgenomen onderdoorgang, gegarandeerd wordt. De leden voorzien met deze 
oplossing zelfs nieuwe problemen. 

• Ook parkeren werd een punt van zorg gevonden. Zowel het parkeren in de nieuwbouw, als bij het zwembad 
kan gemakkelijk leiden tot extra parkeerdruk in de buurt. Dat geldt voor beide plannen.  

• Er is voor beide plannen gevraagd om de schaduwwerking per seizoen inzichtelijk te maken. 
• Het model Groene Poort werd als te compact ervaren, te weinig open en groene ruimte.   
 
Het was een zinvolle avond, waar het bestuur goed mee uit de voeten kan. Inmiddels is bekend geworden dat 
B&W blijven bij hun voorkeur voor het model Groene Poort i.v.m. de gunstige financiële dekking voor de 
plannen. Op 6 mei zijn de plannen aan de raad  - gepresenteerd. De participatiegroep was hiervoor ook 
uitgenodigd om hun argumenten en die van u, naar voren te brengen .Later deze maand zal de raad zich beraden 
over de beide modellen.  
 
Hostel 
De raad heeft besloten, dat zij het hostel wil ter hoogte van Hogeweg 120. 
Afhankelijk van het te kiezen stedelijk model voor de Hogeweg komt het op exact of ergens in de buurt van die 
locatie. Wij hebben aan de raad nog voorgesteld om kleinschaliger te beginnen, maar daar heeft de raad geen 
gehoor aan gegeven. Er komt een tijdelijke voorziening op het grasveld naast de manege. Bij een definitieve  
plaats kan er gebruik gemaakt worden van de opgedane ervaring. 
 
Proef  
Al wandelend in Het Waterwingebied zagen wij mensen met scharen en vuilniszakken. Het bleek dat restaurant 
De Saffraan,  brandnetels aan het oogsten Het publiek bij Proef Amersfoort kon  zo kennismaken met een  
heerlijke Sauce  Hollandaise van onvervalste verse  brandnetels uit Het Waterwingebied . De Saffraan verdiende 
hiermee een eervolle vermelding van de vakjury. 
 
Excursie over ecologisch beheer 
Op ons verzoek hebben wij onlangs met Joris Hellevoort, ecoloog, door het Waterwingebied gelopen. Een 
verrassend gebied vond hij het. Om het gebied ook naar de toekomst toe 'gezond' te houden had hij wel een 
aantal aanbevelingen. Allereerst vond hij dat het duidelijk moet zijn wat je wilt bereiken en om dan de discussie 
aan te gaan hoe je dat wilt bereiken. Daarbij zijn keuzes nodig die soms ingrijpend zijn, soms ook helemaal niet. 
Voor Joris Hellevoort was het gebied verrassend, voor ons wat hij te vertellen  
had. Joris wil ook graag met u door het gebied lopen en wijzen wat voor keuzes hierbij aan de orde zouden 
kunnen komen.  Deze excursie door Het Waterwingebied wordt gehouden op 26 juni 2008. Verzamelen om 
19.30  bij de skate -voorziening.   
 
Dag van het Park 
Ook de "Vrienden van het Waterwingebied" doen mee met de landelijke Dag van het Park. Deze dag wordt 
gehouden op zondag 25 mei.in Het Waterwingebied tegenover de skate- voorziening.  
-Het programma begint om 12.30 u. en eindigt omstreeks 17.00 u  - 
Er vinden allerlei activiteiten plaats, zowel voor kinderen als ouders en andere volwassenen: muziek, een 
goochelaar, verhalen van verteltheater Speels, het kleine muziektheatertje de Tovernoot, schminken , knutselen 
en nog meer muziek. 
-Er is een informatiemarkt van en over natuurorganisaties & landwinkels.  
Een mooie gelegenheid om uit te rusten en elkaar te ontmoeten op het terras.. 
-Om 13.00 zal burgemeester mevr. A. van Vliet-Kuiper. de feestelijke opening van de Dag van het Park 
verrichten. De Vrienden van Het Waterwingebied ontvangen als eerste het boek "Parken in Amersfoort". 
-Er worden een aantal wandelingen georganiseerd waar u meer te horen krijgt over de natuur en de geschiedenis 
van Het Waterwingebied. Er verschijnt binnenkort een wandelboekje over Het Waterwingebied. Tijdens deze 
wandelingen krijgt u alvast een voorproefje over de inhoud. De wandelingen gaan onder leiding van Leejo van 
Putten, schrijver van dit wandelboekje. De burgemeester zal ook met één van deze wandelingen meegaan. Wij 
zijn verheugd dat de burgemeester mee wandelt en zo kennis kan maken met dit stukje natuur midden in de stad  
 



 
 
 
 

Dag van het Park 
zondagmiddag 

25 mei 2008 
Natuurpark "Het Waterwingebied" 

van 12.30 – 17.00 uur 
ingang Van Randwijcklaan 

 
Start wandelingen om ca 13.15,  

14.30   en   15.30 
Activiteiten bij de tenten 

verteller, 
muziek 

goochelaar 
verteltheater 

knutselen 
schminken 

informatie natuurorganisaties 
landschapwinkel 
een gezellig terras  

 
De toegang is gratis 

Hapjes en drankjes 50 eurocent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursie ecologisch beheer 
in Het Waterwingebied 

 
o.l.v. Joris Hellevoort 

26 juni 2008 
 

om 19.30 verzamelen bij de skatebaan 
van Randwijcklaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALV Hogewegzone 
De Algemene Ledenvergadering van 9 april was geheel gewijd aan de twee 
stedenbouwkundige modellen voor de Hogewegzone. Bij beide modellen werden 
kritische kanttekeningen geplaatst. De voorkeur van de leden ging uit naar het 
Parkmodel.  
• De grote groene ruimte vond men het best passen bij een entree van een stad 

die zich de Groenste Stad van Europa mag noemen. Het Park biedt 
verschillende 
mogelijkheden voor een groene inrichting, zowel ecologisch, recreatief als 
voor kleinschalige sportieve activiteiten. Wel vond men de woningen te 
dicht op de bestaande woningen in Liendert gelegen, dit in. Het verzoek is 
dan ook of deze woningen iets verder teruggeplaatst kunnen worden. Dit past 
ook bij de wens een goede ecologische verbinding te maken.  

• Het zwembad bij het Valleikanaal heeft een betere aansluiting bij de 
stad, dan het zwembad vlakbij de A-28.  

• Voor wat betreft verkeer, werd er weinig geloof gehecht aan de mening, dat 
de doorstroming op de Hogeweg, ook met de opgenomen onderdoorgang, 
gegarandeerd wordt. De leden voorzien met deze oplossing zelfs nieuwe 
problemen. 

• Ook parkeren werd een punt van zorg gevonden. Zowel het parkeren in de 
nieuwbouw, als bij het zwembad kan gemakkelijk leiden tot extra 
parkeerdruk in de buurt. Dat geldt voor beide plannen.  

• Er is voor beide plannen gevraagd om de schaduwwerking per seizoen 
inzichtelijk te maken. 

• Het model Groene Poort werd als te compact ervaren, te weinig open en 
groene ruimte.   

Het was een zinvolle avond, waar het bestuur goed mee uit de voeten kan. 
Inmiddels is bekend geworden dat  B&W blijven bij hun voorkeur voor het 
model Groene Poort i.v.m. de gunstige financiële dekking voor de plannen. 
Op 6 mei zijn de plannen aan de raad  - gepresenteerd. De participatiegroep 
was hiervoor ook uitgenodigd om hun argumenten en die van u, naar voren te 
brengen .Later deze maand zal de raad zich beraden over de beide modellen. 
 
Hostel 
De raad heeft besloten, dat zij het hostel wil ter hoogte van Hogeweg 120. 
Afhankelijk van het te kiezen stedelijk model voor de Hogeweg komt het op 
exact of ergens in de buurt van die locatie. Wij hebben aan de raad nog 
voorgesteld om kleinschaliger te beginnen, maar daar heeft de raad geen 
gehoor aan gegeven. Er komt een tijdelijke voorziening op het grasveld 
naast de manege. Bij een definitieve plaats kan er gebruik gemaakt worden 
van de opgedane ervaring. 
 

Proef  
Al wandelend in Het Waterwingebied zagen wij mensen met scharen en 
vuilniszakken. Het bleek dat restaurant De Saffraan,  brandnetels aan het oogsten 
Het publiek bij Proef Amersfoort kon  zo kennismaken met een  heerlijke Sauce 
 Hollandaise van onvervalste verse  brandnetels uit Het Waterwingebied . De 
Saffraan verdiende hiermee een eervolle vermelding van de vakjury. 
 
Excursie over ecologisch beheer 
Op ons verzoek hebben wij onlangs met Joris Hellevoort, ecoloog, door het 
Waterwingebied gelopen. Een verrassend gebied vond hij het. Om het gebied 
ook naar de toekomst toe 'gezond' te houden had hij wel een aantal 
aanbevelingen. Allereerst vond hij dat het duidelijk moet zijn wat je wilt 
bereiken en om dan de discussie aan te gaan hoe je dat wilt bereiken. Daarbij 
zijn keuzes nodig die soms ingrijpend zijn, soms ook helemaal niet. Voor 
Joris Hellevoort was het gebied verrassend, voor ons wat hij te vertellen 
had. Joris wil ook graag met u door het gebied lopen en wijzen wat voor 
keuzes hierbij aan de orde zouden kunnen komen. 
Deze excursie door Het Waterwingebied wordt gehouden op 26 juni 2008. 
Verzamelen om 19.30  bij de skate -voorziening.   
 
 Dag van het Park 
Ook de "Vrienden van het Waterwingebied" doen mee met de landelijke Dag 
van het Park. Deze dag wordt gehouden op zondag 25 mei.in Het Waterwingebied 
tegenover de skate- voorziening. 
-Het programma begint om  12.30 u.  en eindigt omstreeks  17.00 u  
-Er vinden  allerlei activiteiten plaats, zowel voor kinderen als ouders 
en andere volwassenen: muziek, een goochelaar, verhalen van verteltheater 
Speels, het kleine muziektheatertje de Tovernoot, schminken , knutselen en 
nog meer muziek. 
-Er is een informatiemarkt van - en over natuurorganisaties & landwinkels. 
 Een mooie gelegenheid om uit te rusten  en elkaar te ontmoeten  op het 
terras.. 
-Om 13.00 zal burgemeester mevr. A. van Vliet-Kuiper. de feestelijke 
opening van de Dag van het Park verrichten. De Vrienden van Het 
Waterwingebied ontvangen als eerste het boek "Parken in Amersfoort". 
-Er worden een aantal wandelingen georganiseerd waar u meer te horen krijgt over 
de natuur en de geschiedenis van Het Waterwingebied. Er verschijnt binnenkort 
een wandelboekje over Het Waterwingebied. Tijdens deze wandelingen krijgt u 
alvast een voorproefje over de inhoud. De wandelingen gaan onder leiding van 
Leejo van Putten, schrijver van  dit wandelboekje. De burgemeester zal ook met 
één van deze wandelingen meegaan. Wij zijn verheugd dat de burgemeester mee 
wandelt en zo kennis kan maken met dit stukje natuur midden in de stad . 
 



 
Dag van het Park 

zondagmiddag 
25 mei 2008 

Natuurpark "Het Waterwingebied" 
van 12.30 – 17.00 uur 

ingang Van Randwijcklaan 
 

Start wandelingen om ca 13.15,  
14.30   en   15.30 

Activiteiten bij de tenten 
verteller, 
muziek 

goochelaar 
verteltheater 

knutselen 
schminken 

informatie natuurorganisaties 
landschapwinkel 
een gezellig terras  

 
De toegang is gratis 

Hapjes en drankjes 50 eurocent 
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De Dag van het Park: een groot succes. 
Riekje Hoffman 
 
Op 25 mei was de landelijke Dag van het Park. Ook de Vrienden van het Waterwingebied deden daar 
aan mee. Begin van de middag werd burgemeester Van Vliet-Kuiper feestelijk onthaald door de 
Multiculturele Steelband Amersfoortse Vrouwenband. Na overhandiging van een dummy van het nog 
te verschijnen boekje over alle Parken van Amersfoort, kreeg de burgemeester van de Vrienden van 
het Waterwingebied een mini dummy van het te verwachten wandelboekje over het Waterwingebied. 
Daarna speelde de burgemeester graag een partijtje mee met de MSA junior, kinderen uit heel 
Amersfoort die in speeltuinvereniging Het Vogelnest les ontvingen. 
 
Heel betrokken heeft de burgemeester zeker anderhalf uur meegewandeld met Leejo over een van de 
twee, in het Wandelboekje uitgewerkte wandelingen. Veel Vrienden van het Waterwingebied hebben 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de burgmeester te wijzen op de schoonheid van het park en 
hun bezorgdheid over het behoud van Het Waterwingebied.  



Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Zowel de burgemeester als ook haar echtgenoot waren echt 
onder de indruk van zo’n mooi natuurgebied midden in de stad. Ook zij verzekerde de mensen dat er 
niet gebouwd zou worden in Het Waterwingebied. Naast de burgemeester liepen er ook een wethoude, 
ambtenaren van de gemeente en veel anderen mee. Sommige mensen uit de wijk uitten hun verbazing 
over het feit dat ze hele stukken van het gebied nog nooit hadden gezien, terwijl ze er al ruim dertig 
jaar wonen. 
 
Er gebeurde ook nog het nodige op het feestterrein zelf. Veel indruk maakte de natuurproefjes bij 
Ramona, waarbij uit aarde en water, elektriciteit werd geproduceerd om een klokje te laten lopen. 
Voor de jongste kinderen was de “slakkenrace”een leuk fenomeen. De gezelligheid was vooral op het 
terras te vinden waar jong en oud zich graag liet verrassen door de goochelaar. Hij bleek een goed 
bindmiddel tussen de overige activiteiten en vooral tussen mensen onderling. Petje af! 
 
In alle drukte was er ook nog tijd om te genieten van gitaarspel van Harm Martins. Helaas moest hij 
het zonder de zang van Jeannine doen. Die moest verstek laten gaan i.v.m. ziekte. Piet en Martha 
hebben weer gezorgd voor informatie over de Vrienden van het Waterwingebied en het belang van het 
gebied. Ze wisten er weer negen "Vrienden" bij te maken. 
 
Ook in de tenten was de belangstelling voor de workshop wol vilten,Verteltheater Speels, De 
Tovernoot, en de catering erg groot. Ouders en kinderen lieten zich door Vera en Ellen inspireren om 
eerst wol te vilten en van gekleurde wol “knuffelstenen” te maken. Bijzondere aandacht was er voor 
allerhande brochures over de natuur en de omgeving van Amersfoort. Het culinaire "Rondje 
Waterwingebied" (een dubbele boterham met producten als, sla, knoflook en verschillende kazen van 
de landwinkels uit de omgeving van Amersfoort) vond gretig aftrek. Annemarie, Sofia en dochter van 
Sofia hebben hard gewerkt om alle bestellingen voor koffie,.thee, limonade en broodjes aan te slepen.  
Er kwamen van uit heel Amersfoort mensen langs, veelal op de fiets.  
Zij deden een rondje parken van Amersfoort! Dankzij het toch nog goede weer konden veel mensen 
genieten van de wandelingen, goochelaar, muziek optredens, natuurproefjes, schminken en terras. 
In totaal over de dag hebben zo’n 300 mensen Het Waterwingebied bezocht. 
Aan Joost Gruyters, dank voor de ondersteuning en goede samenwerking bij de organisatie van de Dag 
van het Park. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Wijnand Kraan  



Mini-excursie 5 juni 
Bioloog Kees de Heer van de KNNV (vereniging voor veldbiologie), afdeling Amersfoort, 
organiseerde onlangs op negen plaatsen in Amersfoort een mini-excursie met de vier brilllen-methode 
van Leesbaar Landschap. Ook het Waterwingebied werd aangedaan.  In het kader van Amersfoort 750 
jaar stadsrechten heeft hij het project 'Mooi en lelijk, kijken met vier brillen' ingediend. Dit project 
wilde Amersfoorters elkaar iets laten vertellen over de mooiste en lelijkste plek in de stad, met als doel 
dat de lelijkste plek zou worden aangepakt. Helaas hebben te weinig Amersfoorters een stem op dit 
project uitgebracht. De methode die hij voor dit project zou gebruiken, laat je breder naar je omgeving 
kijken en laat je de samenhang van verschillende elementen zien en ervaren.  
 
De mini-excursie was kort, maar krachtig. We geven hieronder een korte samenvatting van deze 
methode, omdat het je ook anders naar het Waterwingebied laat kijken. 
 
Mooi en lelijk, kijk rond met de vier brillen van Leesbaar Landschap *) 
Leesbaar Landschap is een methode om naar het landschap te kijken vanuit vier verschillende 
optieken, met vier verschillende brillen als het ware. Door deze vier brillen lees je de samenhangen in 
het landschap. Elk landschap heeft zijn eigen samenhangen, zijn eigen verhaal, zijn eigen identiteit. 
 
Samenhang maakt het landschap leesbaar 
Als je ergens een laan ziet, kun je je altijd afvragen wat die laan over de desbetreffende plek zegt: Wat 
zegt de boomsoort over de bodem? Wat zegt de lijn over de structuur van het landschap? Wat zeggen 
de bomen over het seizoen? Wat zegt de laan over de geschiedenis van de plek? 
Deze vragen zijn vragen naar de samenhangen in het landschap. De methode Leesbaar Landschap is 
gebaseerd op het zoeken naar zichtbare samenhangen met de ondergrond, de functionaliteit, seizoen en 
historie in het landschap. Dit zijn als het ware vier brillen om het landschap te lezen. 
 
Het voordeel van vier brillen 
De vier brillen van Leesbaar Landschap 
vullen elkaar aan. We zien steeds hetzelfde 
landschap, maar vanuit een ander perspectief. 
Hierdoor ontstaat een completer en rijker 
beeld van delen van het landschap, maar ook 
van het geheel. Hoe beter deze samenhangen 
zichtbaar zijn, hoe sterker de identiteit van het 
landschap en dat hangt samen met onze 
waardering van landschappen. Als de 
samenhangen zwak zijn of verstoord, dan 
ervaren we een landschap als ‘verrommeld’ of 
als ‘foeilelijk’. Een fraai landschap zit juist 
boordevol samenhangen.  
De methode Leesbaar Landschap biedt vier 
brillen ofwel vier samenhangen: 
      Foto R. Norp 

 
*) "Handleiding Leesbaar Landschap" is van Karina Hendriks & Henk Kloen in samenwerking met CLM, Landschapsbeheer Nederland en IVN 

 
Hogeweg 
De raad heeft op voorstel van het college een besluit over de Hogeweg uitgesteld. 
Het college heeft om verschillende redenen een voorkeur voor model Groenepoort met het zwembad 
voor het Waterwingebied en de flat aan de Spreeuwenstraat. 
Een meerderheid van de raad lijkt het college hierin te volgen, maar heeft nog een groot aantal vragen. 
Hiervoor waren moties gemaakt en dit heeft het college niet afgewacht. De voorkeur van de bevolking 
wordt hiermee genegeerd. Jammer dat er niet met alle op- en aanmerkingen een derde plan als 
compromis uitgekomen is. 
De afgelopen periode is m.n.Riekje Hoffman druk geweest om nog de nodige zaken bij de politiek 
onder de aandacht te brengen. 



 
Excursie ecologisch Beheer 
Al aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief is de excursie- ecologisch beheer o.l.v. Joris Hellevoort, 
ecoloog. Hij zal aangeven welke vragen je je zelf moet stellen als je ecologisch wilt beheren. Welke 
dieren zou je hier een goed leefklimaat willen en kunnen geven en wat betekent dit voor het beheer. 
Hoe succesvol is of kan een schaapskudde zijn. Wat zijn de sterke en zwakke plekken in een gebied 
van ca 30 jaar oud, wat moet je doen en wat moet je laten. Het wordt vast een boeiende excursie. 
De excursie is donderdag 26 juni, aanvang 19.00 uur bij de skatevoorziening.  
 
 

 

!! vervroegd !! 
 

Excursie Ecologisch Beheer 
 

aanvang 19.00 uur
 

donderdag 26 juni 2008 
Van Randwijcklaan 

 
( excursie eindigt voor aanvang van de 

halve-finale  EK-voetballen ) 
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De herfst is in volle gang, de bladeren verkleuren en vallen af. Ze geven weer een heel ander beeld aan 
Het Waterwingebied. Door deze schoonheid moeten we ons niet laten verblinden, we moeten ook oog 
houden voor andere ontwikkelingen om ons heen. 
 
In mei namelijk had het college aan alle raadsleden een informatie brief geschreven over groenbeheer 
op maat. Als eerste projecten voor beheer op maat werd Het Waterwingebied en het Soesterkwartier 
genoemd. Er werd wel duidelijk gezegd, dat dit beheer op maat los staat van noodzakelijk onderhoud. 
Tja en de vraag is dan natuurlijk: Wat is noodzakelijk? 
Binnen het stadhuis zijn er meningen, dat er in dit gebied sprake is van grootschalig achterstallig 
onderhoud. Met het ‘onderhoud’ van vorige jaar  op ons netvlies roept het woord ‘noodzakelijk’ 
vragen op. 
 
Als bestuur hebben wij op deze informatiebrief gereageerd en geschreven, dat we het een positieve 
ontwikkeling vinden, dat er bewust beleid wordt ontwikkeld om meer maatgericht te gaan werken.  
Dat is winst. 
Maar ook, dat wij moeite hebben met de term ‘noodzakelijk’. Het bijhouden van paden, nieuwe 
aanplant vrijhouden en zonodig van water voorzien, prullenbakken legen, enz. is voor ons geen punt 
van discussie en valt voor ons onder ‘noodzakelijk’ maar als ook het op grote schaal leegmaken of 
leeghouden van plantvakken, enz. hieronder valt, is dat een ander verhaal. 
 



Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt, dat de mate waarin onderbegroeiing wordt weggehaald sterk 
afhankelijk is, hoe tegen het beheer van dit gebied wordt aangekeken. Wij willen voorkomen dat 
groots ingrijpen zondermeer als ‘noodzakelijk onderhoud’ wordt gezien, want wat is dan de betekenis 
van beheer op maat? 
 
Ons inziens zal er, voordat het gebied groots wordt aangepakt, een duidelijke visie moeten komen. 
Deels is deze er, alleen een nadere uitwerking laat op zich wachten. Die uitwerking kan alleen als er 
antwoord is op vragen als: Waar krijgt de natuur voorrang, waar cultuur (oude erfgrenzen van 
knotbomen) en waar recreatie, en wat  houdt ecologisch beheer in en wat moet je dan doen of nalaten, 
enz. Ook van belang is, dat verschillende onderhoudsmaatregelen geëvalueerd worden. Sommige 
maatregelen hadden als doel om een grotere variëteit aan flora en fauna te krijgen. Wij willen een 
evaluatie van deze maatregelen om te zien of ze het gewenste effect hadden. Zo niet, wat daar dan de 
oorzaak van is. 
 
Nu eten bijvoorbeeld de schapen al voordat de plantenzaden zich gevormd hebben, planten op. Dat 
levert zeker geen bijdrage aan het gestelde doel. Datzelfde geldt voor plantvakken waar in het voorjaar 
de onderbegroeiing is weggehaald en er vooral meer van hetzelfde is teruggekomen. Zo rukt ook de 
Japanse Duizendknoop op, met name op stukken waar afgelopen seizoen flink is uitgemaaid. 
 
Kortom, wij vinden daarom dat je eerst een visie op het onderhoud moet ontwikkelen, om te weten om 
welke ‘maat’ het moet gaan en daarmee wat noodzakelijk is. Zonder deze visie is geen beheer op maat 
mogelijk. en zonder deze visie kan al helemaal geen sprake zijn van grootschalig onderhoud. 
 
Naar aanleiding van de informatiebrief van B & W hebben we de afgelopen periode verschillende 
keren met raadsleden door Het Waterwingebied gelopen. Sommigen kenden het gebied goed, anderen 
alleen de hoofdpaden, maar velen waren verrast hoe groot en gevarieerd het gebied is. De rust en de 
stilte die hier heerste, zo midden in het stedelijk gebied, vonden zij opmerkelijk. 
In onze rondleiding met de raadsleden door het Waterwingebied, hebben wij ze met name op eerder 
genoemde aspecten gewezen en steeds vanuit die optiek gevraagd: Valt dit onder noodzakelijk 
onderhoud of is het nodig dat er eerst een discussie over ‘de maat’ gevoerd moet worden? 
Voor hen was duidelijk het laatste het geval. 
 
Excursie meer ecologisch beheer 
Voor de zomervakantie heeft Joris Hellevoort een hele boeiende excursie door Het Waterwingebied 
gegeven. Hij begon met te zeggen, dat er nooit sprake is van goed of slecht onderhoud. 
Goed of slecht hangt af van de visie die je op het gebied hebt. Wil je een schoon, strak aangeharkt 
park, dan is er al snel sprake van achterstallig onderhoud. Wil je de natuur zijn gang laten gang, dan 
vraagt dat om grote terughoudendheid. Wil je het park ecologisch gaan onderhouden, dan moet je weer 
andere keuzes maken en zijn er voor Het Waterwingebied nog de nodige verbeterpunten. 
 
Een volgende vraag van hem was, voor welke dieren je hier een gunstig leefklimaat wil maken. Ieder 
dier heeft zijn eigen leefvoorwaarden en daar zul je het groenbeleid op moeten afstemmen. 
Gewezen is op verschillende factoren die voor verbetering vatbaar zijn. Om bijvoorbeeld meer variatie 
aan planten te krijgen, moet de grond meer verschralen. Joris gaf aan, waarom, waar en hoe je dit het 
best kon bereiken. Zo betekent dit, dat je begrazing door schapen meer gedoseerd moet inzetten. 
 
Joris wees op een aantal knotbomen in het noordelijk gedeelte, die volledig overwoekerd werden door 
mos en vroeg of we belang hechten aan deze mooie oude karakteristieke knotbomen. Zo ja, dan zal er 
groot moeten worden ingegrepen, omdat deze bomen teveel in de schaduw van ander groen staan. 
Knotbomen horen in de wind en de volle zon te staan. Als je nog meer dan 10 jaar plezier wil hebben 
van deze bomen (op die bewuste plek), dan moet je rigoureus ingrijpen en andere bomen verwijderen. 
Kies je voor de hoge bomen er omheen, dan leggen de knotbomen daar het loodje. 
 
 



Ook over het populierenbos had hij ideeën. De populieren beginnen takken te verliezen, dus daar zal 
iets moeten gebeuren.  
Wat is hier wijsheid, langzaam laten vergaan of ingrijpen? 
Groots ingrijpen, dus kappen, betekent dat een heel bijzonder stukje natuur verloren gaat en dat het erg 
lang duurt voordat deze bijzondere sfeer en kwaliteit weer terug is. 
 
Natuurlijk ging het ook over het uitmaaien van de onderbegroeiing. Veel dieren hebben schuilplekken 
nodig. Als je die allemaal of teveel tegelijk weghaalt, verstoor je het leefgebied en daarmee de 
faunastand. Ecologisch beheer betekent, dat je ook rekening moet houden met het in stand houden of 
bevorderen van fauna. Hij gaf aan dat je over een langere periode moet bekijken, wat je waar en 
wanneer verwijdert. Het was een boeiende excursie. Zijn rondleiding was een eye-opener. 
 
Herinrichting Van Randwijcklaan 
Het wegdek op de Van Randwijcklaan is slecht. Volgend jaar wordt opnieuw geasfalteerd. De 
gemeente bekijkt of het mogelijk is om tot een andere inrichting te komen. Al jaren wordt er geklaagd 
over het te hard rijden en de onveiligheid voor fietsers  De gemeente heeft dit moment daarom 
aangegrepen om breder te kijken naar de weg dan alleen naar het vervangen van het asfalt. Na de 
informatie-bijeenkomst is een participatiegroep aan het werk gegaan en is er een mogelijk ontwerp 
uitgekomen. In de krant “Amersfoort Vernieuwt”  heeft u kunnen lezen, dat er vrijliggende fietspaden 
worden voorgesteld. Discussie is er m.n. over het gedeelte waar de weg door het Waterwingebied 
loopt. Een oplossing is van meerdere factoren afhankelijk. Wij zijn hierover nog in gesprek. 
 
Discussie “inrichting en beheerplan” 
De gemeente zal/hoopt nog dit jaar te beginnen met een discussie over het Waterwingebied.  
Er wordt een nieuw “inrichting en beheerplan”voor het Waterwingebied opgesteld. 
De volgende zaken zullen hierbij aan de orde komen: fietsroute, speel- en sportmogelijkheden, 
ontsluiting bij de Horsten, ecologische inrichting, relatie groenblauwe structuur in Amersfoort, 
hondenbeleid en educatieve wandelroute. Dit alles om de resultaten van de Dag van het 
Waterwingebied op 25 nov. 2006 en het ecologisch onderzoek te vertalen naar nieuw beleid. 
Wij hebben de gemeente geadviseerd om de kaders helder te formuleren en duidelijk te maken dat er 
niet bij ‘nul’ begonnen wordt. Ecologisch beheer zal een prominente rol innemen. Grote winst is 
natuurlijk dat bebouwing is uitgesloten. Verder hebben wij aangegeven dat wij het hele gebied als een 
onlosmakelijk geheel zien en dat er dus één integraal plan moet komen. Het feit dat een groot stuk van 
het Waterwingebied tussen Lageweg en Hogeweg (weliswaar als groengebied) is opgenomen in de 
plannen van de Hogewegzone doet hier niets aan af.  
 

 
Foto: Riekje Hoffman 

 



Nog wat weetjes 
 

• Het gemeente boekje “Parken in Amersfoort” is gratis af te halen bij de Observant. 
• Er is een werkgroep die zich bezig houdt met de komst van het Hostel aan de Hogeweg. Ook 

wij, als “Vrienden van het Waterwingebied” nemen hieraan deel. Verslagen van deze 
bijeenkomsten zijn te vinden op de gemeente-website: www.amersfoort.nl/daklozen. 

• De  “Vrienden van het Waterwingebied” hebben op de informatiemarkt “Amersfoort 
Vernieuwt Parade” op het stadhuis gestaan met een kraam  Wij hebben hier raadsleden 
geïnformeerd over wat er bij ons allemaal speelt en hoe wij de discussie over een nieuw op te 
stellen “inrichting en beheerplan” zagen. 

• De gemeente wil de mogelijkheden onderzoeken om een groene verbinding te maken tussen  
het waterwinningsgebied in Schuilenburg en een ecologische verbindingszone tussen 
Valleikanaal en Waterwingebied. (zie: Startnotitie Hogewegzone) 

• We nemen deel in de participatie t.b.v. de reconstructie A-28/Hogeweg om zicht te houden op 
de mogelijke gevolgen voor het Waterwingebied. 

• Gestreefd wordt 29 november informatieborden in het Waterwingebied te onthullen en het 
eerste exemplaar van het wandelboekje te overhandigen. 

 
Wandelboekje en info-borden 
Eind november zal het wandelboekje exclusief over het Waterwingebied van de persen rollen.  
Het wandelboekje beschrijft twee uitgezette wandelroutes. De wandelroutes worden aangegeven 
d.m.v. paaltjes. Het is een project samen met B-Slim, een project van de GGD om mensen meer in 
beweging te krijgen. Voor hen was het markeren van de wandelroute en kunnen bepalen van de 
afstand van belang, vandaar dat hun vignet op de paaltjes. komt. De nummers en de letters op de 
paaltjes verwijzen naar de tekst in het wandelboekje. Ook komen er informatieborden. De volgende 
Nieuwsbrief zal volledig aan het wandelboekje en de routes gewijd worden. Hopelijk is 29 november 
de definitieve datum dat alles onthuld zal worden. Wij houden na de afgelopen maanden, waar al 
zovele data genoemd zijn, toch nog een slag om de arm. 
 
 

http://www.amersfoort.nl/daklozen
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‘Natuurwandelingen in en om Amersfoort’ deel 8 
 
Het is eindelijk zover.  
Deel 8 van de serie “Natuurwandelingen in en om Amersfoort” is uit.  
Dit wandelboekje is geheel gewijd aan Het Waterwingebied !!!! 
Woensdag 10 december om 13.30 uur wordt het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder 
Hans van Daalen (Stedelijk Beheer, Zorg en Volksgezondheid) 
Wij zijn daar erg blij mee, omdat we op deze manier, en met recht, kunnen zeggen, dat dit 
waterwinningsgebied zich heeft kunnen ontwikkelen tot Het Waterwingebied: een natuurlijk 
gebied midden in een stedelijke omgeving. 



Er worden twee wandelingen in beschreven, die ook als wandelroutes in Het Waterwingebied 
zijn uitgezet. Aan de hand van deze twee wandelroutes wordt informatie gegeven over de natuur 
en de historie van dit gebied.  
 
Elke wandelroute wordt gemarkeerd door paaltjes met een eigen kleur. Op sommige paaltjes is 
het vignet van B.Slim, op andere paaltjes zijn alleen nummers of letters. Deze nummers en 
letters verwijzen naar de informatie die in het wandelboekje te lezen is. B-Slim gebruikt de 
wandelroute bij verschillende activiteiten. 
 
De tekst van het wandelboekje is door Leejo van Putten geschreven en de foto’s zijn van Riekje 
Hoffman. 
De productie van zo’n boekje was een boeiend proces. Er moesten veel keuzes gemaakt worden. 
Om binnen de vastgestelde omvang van het boekje te blijven moest een schifting van alle 
informatie plaats vinden. Veel vragen en overleg was onvermijdelijk, maar het is gelukt. En we 
zijn heel tevreden over het resultaat.  
 
Een woord van dank aan Leejo van Putten is hier zeker op zijn plaats.  
Anderen hebben meegelezen en vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, maar hebben Leejo’s 
heel eigen stijl van schrijven in takt gelaten. 
Dat Riekje Hoffman prachtige foto’s maakt, is bekend. Ook hier is dat weer gelukt. Uit de 
enorme hoeveelheid foto’s is een prachtige keuze gemaakt. 
De  foto’s zijn ondersteunend aan de tekst. 
 
Terwijl wij met de voorbereidingen van het wandelboekje bezig waren, was ook het project 
“B.Slim.beweeg meer.eet gezond” in Liendert en Rustenburg van start gegaan. B.Slim is een 
project van de GGD en wordt ondersteund door de gemeente en andere organisaties. Het doel is 
informatie geven over gezonder leven en daarmee overgewicht bij m.n. jonge kinderen te 
voorkomen. De activiteiten richten zich op ouders en op kinderen. Het Waterwingebied biedt 
voor beide doelgroepen een prima mogelijkheid om te wandelen, te spelen, te rennen en buiten 
te zijn. E.e.a. heeft (in het kader van “Amersfoort Vernieuwt”) tot een samenwerking geleid 
waarvan deze twee wandelroutes de uitkomst zijn.  
 
Te koop 
Het wandelboekje “Het Waterwingebied” is te koop bij de Groene Stee, de Observant, 
Landgoed ‘Schothorst’ CNME-gebouw en de grotere boekhandels. Het kost € 3,00. 
Tijdens de opening van de wandelroutes op 10 december in Het Waterwingebied is het 
wandelboekje tussen half 2 en 3 uur  te koop voor € 2,00.  
Leden krijgen die korting sowieso (zie bijgaande kortingsbon) 
 
Programma opening wandelroutes:  
 
Datum: woensdag 10 december 2008 
Plaats:  Waterwingebied bij skatebaan/bruggetje Van Randwijcklaan 
 
13.30 uur  opening wandelroute en overhandiging eerste exemplaar  

wandelboekje aan wethouder Hans van Daalen.  
Na een paar speeches: een gezond hapje en drankje 

 
14.00 uur  Natuurwandeling door Het Waterwingebied voor volw. 

Voor kinderen is er een aparte wandeling onder begeleiding van een 
sportbuurtwerker. 

  Daar komt meer bij kijken dan alleen wandelen. 
15.00 uur  Afsluiting 



 
U wordt van harte uitgenodigd hierbij  

aanwezig te zijn !!! 
 

Voor kinderen van de basisscholen (vanaf groep 5) is ter gelegenheid van de opening van de 
routes een kennisquiz gemaakt. Zij kunnen tussen half 2 en 3 uur hun ingevulde 
wedstrijdformulier in de doos stoppen. Deze doos staat in de partytent. 
 
Informatieborden 
Een al langer gekoesterde wens, een informatiebord met plattegrond van het Waterwingebied, is 
ook in vervulling gegaan. Door de langgerekte vorm van het gebied worden er zelfs drie 
informatieborden geplaatst! 
Er komen twee vaste informatieborden. Eén van de vaste informatieborden komt bij de entree 
Liendertseweg, het andere komt bij de entree Hogeweg. Een derde bord biedt de mogelijkheid 
om er zelf informatie in op te hangen. In deze wisselkast zal informatie van B.Slim en van de 
“Vrienden”  te vinden zijn. Dit informatiebord wordt geplaatst aan het pad in de buurt van het 
bruggetje bij de Van Randwijcklaan.  
 
Met deze informatieborden is Het Waterwingebied een officieel park geworden. Het maakt Het 
Waterwingebied voor buitenstaanders niet langer een stukje ‘onbebouwde grond’, maar een 
specifiek gebied, een gebied waar natuur en recreatie samengaan! 
 
Contour Waterwingebied 
Bij de ontwikkelingsplannen voor de Hogewegzone had de gemeente op papier ook het grootste 
gedeelte van Het Waterwingebied tussen Lageweg en Hogeweg getrokken. Een in onze optiek 
heel gevaarlijke ontwikkelingsmogelijkheid. Hoewel wij steeds meer signalen kregen, dat het 
ook hier echt groen zou blijven, waren wij daar toch niet helemaal gerust op. 
Op dinsdag 24 november heeft de raad in een aangepaste “Startnotitie Hogeweg” de grens voor 
de Hogewegzone weer teruggelegd, d.w.z. tot aan de hekken van Eemfors en fietspad Hogeweg. 
Uiteraard moet er een goede afstemming komen tussen toekomstig zwembad en aansluiting 
Waterwingebied. Ons schrijven en vooral vaak aandacht vragen over het waarom enz. heeft 
uiteindelijk gewerkt. Het Waterwingebied is ook op papier weer een geheel. 
 
Cheque “Rommelroute” 
In september is er voor het eerst een Rommelroute georganiseerd in Rustenburg. Het is een 
groot succes geworden. Mensen betaalden infschrijfgeld om opgenomen te worden in de 
Rommelroute. Het inschrijfgeld is geschonken aan de “Vrienden van het Waterwingebied”.  
 

Fantastisch dat er zo spontaan aan onze 
vereniging is gedacht!  
We hebben het bedrag van 300 euro 
dankbaar in ontvangst genomen. Na 
overleg met de organisatie zullen we hier 
een goede en herkenbare bestemming 
voor zoeken. 
 
 
Organisatie van de Rommelroute, 
hartelijk dank!!! 
 
 

Anne-Marie Mooten overhandigt cheque. 
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