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Helaas is het wisselbord  tijdeljk verwijderd. 
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Het voorjaar is hoorbaar en zichtbaar aanwezig. 
Alles loopt uit en vogels zingen hun hoogste lied. 
 
Paddentrek 
In deze periode van het jaar worden de padden wakker uit hun winterslaap en begint de trek 
van hun droge winterslaapplaats naar plassen, sloten en poelen. Dat is een risicovolle 
onderneming, want de padden moeten hiervoor vaak drukke wegen oversteken. De padden 
verplaatsen zich van februari tot eind april. Wanneer precies, hangt af van de temperatuur en 
de vochtigheid. Doordat het nu vrij zacht is, is de paddentrek op gang gekomen. Op 
verschillende plaatsen in het land zijn er vrijwilligers die de padden helpen over te zetten. 
Ook in Rustenburg zijn een aantal vrijwilligers actief. Zij kunnen nog hulp gebruiken. 
Wilt u meehelpen, neem dan kontakt op met Antoinet Dijksterhuis, tel. 4701158.  
Afhankelijk van uw beschikbaarheid kunt u ingeroosterd worden. 
 
Wandelroute 

De opening van de wandelroutes was een groot 
succes. 
Een goede opkomst en na veel regen ineens 
stralende zonneschijn . 
Ook het wandelboekje “Het Waterwingebied” is 
enthousiast ontvangen. Voor mensen die het nog 
niet hebben.het is te koop bij de boekhandel, de 
Observant en de Groene Stee (€ 3,00) 



 
De informatieborden hebben Oud&Nieuw goed doorstaan. Helaas is het glas in de 
wisselinformatiekast kapot geslagen. De gemeente heeft het bord tijdelijk weggehaald en zal 
bekijken of  er een alternatief gevonden kan worden, dat meer slagvast is. Er wordt dus aan 
gewerkt. 
 
Ondanks meldingen heeft het kapotte glas er een paar weken gelegen. De wijkopzichter heeft 
hier zijn excuses voor aangeboden. 
 
Dag van het Park 7 juni 
Dit jaar wordt in Amersfoort de Dag van het Park gehouden op zondag 7 juni. Ook wij 
willen hier weer aan meedoen. 
Voor een belangrijk deel van de financiering is een beroep gedaan op het Buurtbudget. In de 
volgende Nieuwsbrief hoort u hier meer over. 
Mensen die ons willen helpen, op de dag zelf òf bij de voorbereidingen, kunnen zich 
opgeven bij Roelie Norp, tel 4721234 of via e-mail bestuur@waterwingebied.nl  
 
Water 
Bij de brug over het Valleikanaal wordt een kunstwerk gebouwd. 
Om dit werk goed te kunnen verrichten en de bouwput droog te kunnen houden, moest er 
water uit het waterbergingssysteem in beide wijken gepompt worden.  
Aanvankelijk had de aannemer de pomp iets te hard gezet, waardoor bij sommige 
watergangen het water wel erg snel zakte en er zelfs al delen droogvielen. Het bestuur werd 
gealarmeerd door een van de leden. Het was even puzzelen bij wie we hiervoor in het 
weekend terecht konden. De aannemer bleek telefonisch niet bereikbaar. Nadat wij de 
gemeente en het waterschap hiervan op de hoogte hebben gesteld, werd het euvel snel 
verholpen, waarvoor dank. 
 
 
Bestuur 
De penningmeester van ons bestuur, Martha van der Doe, is al enige tijd ziek. Het gaat 
inmiddels weer een klein beetje beter. Wij wensen haar van harte  beterschap toe. Ook 
andere bestuursleden, Ellen Akkermans en Piet van der Doe, zijn door omstandigheden niet 
volledig inzetbaar. 
 
De bezetting is daarom erg klein. 
Graag zouden wij met mensen in contact willen komen, die het bestuur willen 
versterken.  U kunt telefonisch kontakt opnemen met Roelie Norp, tel. 4721234. 
 
 
 
Contributie. 
Ingesloten treft U een inlegvel aan met het verzoek tot contributiebetaling. 
Het minimum bedrag is € 5,00. I.v.m. de daaraan verbonden kosten worden er geen 
acceptgiro’s verstuurd.  
 
IJsvogeltje 
Door de strenge winter is het aantal ijsvogels waarschijnlijk met de helft afgenomen, zo 
meldde begin maart het journaal. Gelukkig is het ijsvogeltje zowel in Het Waterwingebied 
als in de wijk Liendert weer gesignaleerd.  
 
Brood 
Er zijn mensen die soms hele broden voor de eenden strooien. 
Hiermee worden niet alleen de eenden gevoerd. De overgebleven broodresten kunnen ratten 
aantrekken. Dat kan niet de bedoeling zijn. 
Gericht ‘eendjes voeren’ blijft natuurlijk een leuke bezigheid.  

mailto:bestuur@waterwingebied.nl


 
 
 
 
Weetjes 

• Het Waterwingebied heeft centraal gestaan bij een thema-bijeenkomst over “Samen, 
Leven & Groen”. Naast Amersfoort namen o.a. Utrecht, Amsterdam , Rotterdam en 
Nijmegen deel. Enkele bestuursleden hebben een rondleiding gegeven door het 
waterwingebied. 

• Er is nog steeds discussie over de aanpak over het nieuw op te stellen inrichting- en 
beheerplan voor het Waterwingebied. Het is nog niet bekend in hoeverre de 
‘kredietcrises’ in Amersfoort tot bezuiniging en inkrimping van plannen zal leiden. 
Wij volgen het op de voet. Kredietcrises of niet, voor ons blijft essentieel dat er een 
goede balans komt tussen recreatief gebruik en natuurontwikkeling.  

• Het afgelopen seizoen heeft de gemeente heel summier onderhoud gepleegd, in 
afwachting van de discussie die over Het Waterwingebied gevoerd gaat worden. 

• In de Groene Stee is per 1 maart een extra (partime) opbouwwerker aangesteld: 
Magda Bannink. Zij zal zich vanuit de Groene Stee bezighouden met Amersfoort 
Vernieuwt, waaronder het Waterwingebied..  

• Op de internet-site: www.beleefdelente.nl worden via een webcam 6 broedende 
vogels gevolgd, waaronder de ooievaar en het ijsvogeltje. Tevens is er een logboek 
over de afgelopen periode. 

 
• Denk aan de contributie voor dit jaar …… en of u hand- en spandiensten wilt 

verrichten op 7 juni, de Dag van het Park,  
of het bestuur wilt komen versterken. 

 
 
 
Wandeling / excursie 
Even na het eten een wandelingetje door het Waterwingebied! 
Wij hebben Frits van de Borg bereid gevonden ons zijn verhaal over het 
Waterwingebied te vertellen. Een wandeling voor mensen die 
nog weinig over dit gebied weten, maar ook voor hen die het 
gebied op hun duimpje kennen. Deze wandeling is op 
donderdagavond 23 april  
 
Wij hopen u te treffen. 
Datum: donderdagavond 23 april 2009  
Tijd : 19.00 uur  
Plaats: Van Randwijcklaan (skatevoorziening) 
 
 
 

http://www.beleefdelente.nl/
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Excursie door Het Waterwingebied 
Donderdag 23 april was een uitgelezen avond voor een avondwandeling Fritz van de 
Borg vertelde over de natte en droge gedeelten van het totale Waterwingebied.  
Hij dook ook in de historie van het ontstaan van Het Waterwingebied en de winning van 
het water voordat de Provincie besloot het water voortaan uit Flevoland te halen. 
Vroeger was het gebied eigenlijk vrij nat en onbegaanbaar, op de Hogeweg na.  
Zo werd het pas mogelijk om huizen te bouwen in Liendert en Rustenburg, nadat het 
Valleikanaal gegraven was. Flora en fauna hebben zich op natuurlijke wijze ontwikkeld 
zoals vergelijkbaar in de Gelderse Vallei. Bomen en struiken die op deze natte gedeelten 
gedijen: zoals olmen, wilgen, elzen, essen, Hollandse wilde seringen, riet en grassen. 
Op de hoge gedeelten, bomen en struiken die niet zo van natte voeten houden: beuken, 
eiken, populieren.  
 
 



Fritz liet ons de kringloop van het leven van de bomen 
en struiken zien. Nu was dat heel mooi te zien, omdat 
veel struiken en bomen in bloei stonden. Zo liet hij ons 
de mannelijke en vrouwelijke bloemen, nodig voor de 
vruchten zien. Hij vertelde over de noodzaak om het 
gras niet al te kort te laten begrazen, De vlinders die er 
vroeger in overvloed waren, het dikkopje, bont 

zandoogje, oranjetipje. Over de waardplanten die de vlinders nodig hebben, zoals de 
pinksterbloem en het oranjetipje bij elkaar horen, langzamerhand verdwijnt. Er blijkt 
een bijenziekte te zijn, die desastreus is voor alle natuur. Geen bevruchting, dan ook 
geen voortplanting. Vorig jaar en mogelijk ook dit jaar dreigt de kikker en 
paddenpopulatie minder te zijn. Er is een schimmelvorm die de huid van de amfibieën 
aantast, waardor ze minder goed van land naar water en water naar land kunnen 
overschakelen om te paren en hun eieren te kunnen leggen. Verheugd was hij over 
plannen om ecologische verbindingen te maken met het Valleikanaal. 
Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor Het Waterwingebied. Frits nogmaals hartelijk 
dank! Het was een waardevolle wandeling waar de deelnemers erg van hebben genoten!  
Riekje Hoffman 
 
Voor kinderen: Kikkerdril 
Wie wil weten hoe kikkerdril zich ontwikkelt, kijk naar een informatief tekenfilmpje op: 
www.kikkerdrildefilm.nl en vervolgens: doorklikken op filmpjes en daarna op 
voorfilmpje. 
 
Dag van het Park 
De Dag van het Park is een landelijke activiteit om de parken in Nederland te promoten. 
Vorig jaar heeft Amersfoort hier voor het eerst aan meegedaan. Bijna alle parken in 
Amersfoort deden hieraan mee. Het is een dusdanig succes geweest, dat Amersfoort ook 
dit jaar weer een Dag van het Park organiseert..Verscheidene Parken doen ook dit jaar 
weer mee. Ook de “Vrienden” hebben vorig jaar meegedaan. Het is voor herhaling 
vatbaar gebleken. Dus ook we zijn ook dit jaar weer van de partij. 
 
Het feestterrein is weer in het gedeelte tegenover de skatebaan. U ziet het aan de 
feesttenten. Daarnaast zijn er ook activiteiten in het gedeelte bij de Lageweg. 
Het festijn is van 13.00 tot 16.00 uur. 
 
Kinderen kunnen knutselen, maar ook een kaart halen om mee te doen aan een 
uitgezette puzzeltocht. Er is een verteltheater en een goochelaar uit een tijd van heel 
lang geleden, …….., verder kunnen ze zich laten schminken. 
 
Volwassenen kunnen meelopen met een excursie door het gebied en/of naar 
verschillende optredens kijken. In hetzelfde gedeelte is ook een kunstroute uitgezet. 
Kunstenaars tonen hier hun zelfgemaakte kunstwerken, soms ook heel kunstige 
objecten.  
 
Om ca 15.00 uur komt het ‘Flying Festival’ langs, als onderdeel van de Parade. Zij 
vertrekken voor 16.00 uur om een rondgang door Liendert en Rustenburg te maken om 
van daaruit richting stad te gaan. Onderweg hopen zij muziek, dansgroepen, enz. uit de 
wijk op te pakken die meegaan naar de stad om daar een optreden te verzorgen. 
 
Iets verder bij de schapenwei (ingang) Lageweg gaat de herder ’s middags zijn schapen 
scheren. Hij zal daarnaast een demonstratie wolspinnen geven en laten zien hoe 
belangrijk honden zijn bij het schapenhoeden. Daar zijn ook schapenproducten te koop. 

http://www.kikkerdrildefilm.nl/


 
Op zowel de locatie bij de Van Randwijcklaan, als de locatie bij de Lageweg is een 
terras om even te zitten, iets te drinken, te kijken en gezellig te kletsen.  
Ook zijn er weer hapjes ‘rondje waterwingebied’ te koop, net als vorig jaar (50 cent) 
 
 

 
Amersfoort 

 
Dag van het Park 

 
zondag 7 juni 2009 

 
"Het Waterwingebied" 

van 13.00–16.00 uur 
 

*Locatie ingang Van Randwijcklaan* 
 

Activiteiten bij de tenten: 
goochelaar 

muziek 
verteltheater 

knutselen  
schminken  

informatie natuurorganisaties 
landschapwinkel 

verkoop wandelboekje “Waterwingebied” €3,00 
wandelexcursie (start ca 13.30 en 14.30 uur) 

kaarten voor kinderpuzzeltocht 
een gezellig terras 

(volgend grasveld:) 
Kunst-kijken 

bij verscheiden kunstenaars 
met beelden of 

kunstige constructies 
 

*Locatie ingang Lageweg* 
 

schapenscheren in schapenwei 
herder 

wol spinnen 
verkoop schapenproducten 

demonstratie schapen drijven 
gezellig terras 

 
De toegang is gratis 

Hapjes en drankjes 50 eurocent 
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Oproep !!! 
Denk en praat mee over toekomst Waterwingebied. 

Zorg dat het een aantrekkelijk én  
natuurlijk groen gebied blijft. 

Geef u dus snel op bij de gemeente. 
Dit kan nog tot 7 september. 
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Wat kan er in korte tijd veel gebeuren! 
 



Storm en gevolgen 
De storm van eind mei heeft enorme schade aangericht in Het Waterwingebied. De schade is 
voornamelijk in het noordelijke gedeelte van Het Waterwingebied. Het leek wel of er een tornado 
overheen gekomen was. (Er waren drie windhozen door het bos gegaan) 
Zichtbaar waren direct al de grote bomen die om lagen en de dikke takken die er afgewaaid waren of 
nog half aan de boom hingen. 
 
De gemeente heeft verscheidene keren, zowel met ons als met verschillende professionals door het 
gebied gelopen. Al snel werd duidelijk dat de schade nog veel groter was, dan zo op het oog direct 
zichtbaar was. 

• Er waren meer bomen waarvan de kruinen geknakt of gescheurd bleken. Deze bomen waren 
geen lang leven meer beschoren en vormden daardoor een gevaar voor wandelaars en 
passanten. Ook deze bomen dienden te worden omgezaagd. 

• Als de beschadigde en omgewaaide bomen verwijderd zouden worden, zou er een nieuwe 
gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. Als de ‘steun’ van de buurman wegvalt, worden deze 
bomen ineens erg kwetsbaar. waardoor ze bij  iedere volgende windvlaag ook geveld zouden 
kunnen worden . 

• Een ander zorgpunt was: Hoe bij de omgewaaide bomen te komen en welk materieel ingezet 
moest worden om de beschadigde bomen om te zagen of weg te slepen en te ruimen zonder 
dat er schade aan de nog goede bomen en struiken zou worden toegebracht.  

 
De gemeente heeft eerst zoveel mogelijk de schade elders in de stad aangepakt om daarna alle energie 
in Het Waterwingebied  te steken. Er is een heel zorgvuldig plan gemaakt met het doel onnodige extra 
schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Groot materieel inzetten zou betekenen dat er nog eens 
extra schade zou worden aangebracht aan het resterende bos.  
 
De kap heeft in twee fases plaatsgevonden. Eerst werd  de directe stormschade over een groot gebied 
aangepakt. Bij de kap zijn de orchideeën die er groeien afgeschermd 
 
De werkelijke werkzaamheden in het ‘Populierenbos’ zijn pas in augustus begonnen. Dit, omdat 
geconstateerd was dat er een tweede leg broedende ringmussen was en verstoring van broedende 
vogels wettelijk verboden is. 
 
‘Populierenbos’ 
Het zogenaamde ‘Populierenbos’ bij het spoor bleek het zwaarst getroffen. 
Heel veel bomen waren daar als luciferhoutjes omgewaaid. Verscheidene bomen die nog overeind 
stonden waren geknakt of de top was uit de boom gedraaid. Door de eenzijdige beplanting en doordat 
de populieren heel dicht op elkaar stonden waren deze bomen slecht ontwikkeld. Het kappen van 
enkele tussenliggende bomen zouden de resterende bomen alleen maar nog kwetsbaarder maken. 
Het risico dat deze populieren bij een volgende storm alsnog zouden omwaaien was erg groot. 
Mochten zij dan omwaaien dan zou dat met schade aan de nieuwe  (her)aanplant gepaard kunnen gaan. 
 
De gemeente stelde om die reden voor alle populieren 
te kappen, maar wel met een aantal condities. Zo werd 
voorgesteld om na de kap de bomen gedeeltelijk 
dakpansgewijs over elkaar te leggen om dieren toch 
nog enige beschutting te geven. Ook werd voorgesteld 
een aantal stammen van wat dikkere populieren 
ontdaan van kruin en takken te handhaven om 
spechten kansen te geven een holletje te maken. Maar 
er zouden ook struiken gehandhaafd worden om de 
overgang naar bestaande beplanting niet abrupt af te 
breken. Niet alle struiken konden gehandhaafd 
worden, omdat het anders onmogelijk is nieuwe 
bomen aan te planten (maken van plantgaten). 
 
Na nog eens een extra excursie hebben wij ons, met pijn in het hart, kunnen vinden in de voorgestelde 
aanpak om alle populieren te kappen en een goed herstel mogelijk te maken. 



Het verdwijnen van het ‘Populierenbos’ is een flinke aderlating. Wij hopen dat er een mooi herstelplan 
voor terugkomt. 
 
Communicatie 
De gemeente heeft al snel na de storm de bevolking uitgenodigd om te laten zien, wat de gevolgen van 
de stormschade was en aangegeven hoe men dit zou aanpakken. Er was veel belangstelling voor de 
twee excursies. De eerste maal liepen er ruim 50 mensen mee, de tweede maal dertig mensen. 
Duidelijk was dat veel mensen belang hechten aan het Waterwingebied.  
 
Voorafgaand  aan de werkzaamheden zijn er informatieborden geplaatst en is er via de media goede 
voorlichting gegeven. 
Wij hebben alle waardering voor de wijze waarop de gemeente met de bewoners is omgegaan en hoe 
de gemeente Het Waterwingebied heeft aangepakt.  
 
Verandering 
Er is de afgelopen periode dus al erg veel veranderd in Het Waterwingebied. 
Maar er gaat nog meer veranderen. 
 
In 2006 heeft de gemeente al aangekondigd, dat zij een nieuw Inrichting- en Beheerplan voor Het 
Waterwingebied wilde maken. In november van dat jaar konden bewoners van beide wijken, aan de 
hand van heel veel vragen, vertellen wat zij van Het Waterwingebied vonden . De opkomst toen was 
groot. Aan de hand van de uitkomsten van deze bewonersbijeenkomsten (en de adviezen uit het 
rapport ‘Waterwin(st)gebied’) zou samen met bewoners/belanghebbenden een Inrichting- en 
Beheerplan worden opgesteld. Het plan liet echter op zich wachten. Ondertussen werden er wel 
plannen ontwikkeld rondom Het Waterwingebied, plannen die effecten dreigden te hebben op de 
omvang en inrichting ervan: plannen Hogeweg, Van Randwijcklaan en hostel Hogeweg. 
 
Afgelopen mei bleek, dat vanwege de bezuinigingen het geld dat beschikbaar was voor Het 
Waterwingebied gehalveerd zou worden. 
Tijdens de hoorzitting in het kader van deze bezuinigingen hebben wij aangegeven hiervoor begrip te 
hebben en dat wij het resterende bedrag ook al erg veel vonden. In de hoorzitting hebben wij duidelijk 
gezegd, dat het om een totaal plan voor het hele gebied moest gaan en dat afhankelijk van het 
beschikbare geld gekeken kon worden, wat als eerste en wat pas later gerealiseerd zou moeten worden. 
Voor ons was het belangrijk, dat nu eindelijk gestart zou worden de vertaalslag te maken van de 
inbreng van bewoners in een Inrichting– en Beheerplan. De kans was anders groot dat het pas in een 
volgende raadsperiode weer op de agenda zou komen (en we misschien weer helemaal opnieuw 
moesten beginnen om het belang van dit gebied uit te leggen, enz.!). Wij waren dan ook verrast dat het 
College van B&W vlak voor de zomervakantie het besluit heeft genomen (met n.b. ook nog eens met 
extra geld) om na de zomervakantie van start te willen gaan. 
 
We hebben het erg gewaardeerd dat Wethouder Hekman met enkele ambtenaren ons, vlak na het 
genomen Collegebesluit, uitgenodigd hebben en zelf een toelichting op het besluit hebben gegeven. 
 
Collegebesluit 
In het Collegebesluit voor Het Waterwingebied van juli 2009 staan de voorwaarden voor het op te 
stellen Inrichting- en beheerplan. Zo staat er in dat de omvang van het gebied niet verkleind wordt   
dat gestart wordt met een strategische aanpak, dat de speelvoorzieningen geëvalueerd zullen worden, 
dat ecologie een belangrijk punt vormt, dat de relatie met de omgeving verbeterd moet worden en 
bijvoorbeeld dat tenminste één waterput gehandhaafd moet blijven, enz. (N.B. dat laatste hebben wij 
in een gesprek met de Wethouder aangekaart, omdat wij al bijna 3 jaar geleden de toezegging hebben 
gekregen, dat deze putten gehandhaafd zouden blijven. Om die reden waren de putten al eerder met 
klei gedicht. Voor alle zekerheid hebben wij hier ook een brief aangewijd.) 
 
Er staat ook in hoeveel geld er voor het Inrichting- en beheerplan is uitgetrokken. 
Zo is een deel van het (extra) geld gereserveerd om de rij garageboxen op te kopen die de 
parkeerplaatsen bij de Horsten afsluiten, en daardoor het zicht op Het Waterwingebied blokkeren. 
De gemeente wil hiermee dat het groen ook in de wijk meer beleefbaar en bereikbaar wordt. 



Dit sluit aan bij de wens van de gemeente voor Liendert en Rustenburg om te werken aan betere 
ecologische verbindingen. Het rapport Waterwin(st)gebied heeft namelijk aangetoond, dat dit een 
belangrijke functie van Het Waterwingebied is. Bij een mogelijke herinrichting van De Horsten biedt 
dit kansen, die er nu niet zijn, zeker nu er ook geld beschikbaar is gekomen. 
 
Omdat er minder geld is dan van te voren was gepland heeft het College van B&W besloten het 
recreatieve fietspad (voorlopig) niet bij de plannen te betrekken. Iets waar wij niet echt rouwig om 
zijn. Het Inrichting- en Beheerplan is daarmee behoorlijk afgeslankt. 
Het accent komt nu voornamelijk te liggen op ‘groen en spelvoorzieningen’. 
 
Discussie Waterwingebied 
Heel lang is er niet echt in het ‘groen’ van Het Waterwingebied geïnvesteerd (buiten het reguliere 
onderhoud). Daardoor heeft er te weinig ‘verjonging’ plaatsgevonden. Dat maakt een gebied extra 
kwetsbaar. Daarnaast zijn er delen spannender en gevarieerder te maken. Speelvoorzieningen worden, 
om wat voor reden, weinig gebruikt. Kortom een keer discussiëren en plannen maken over het gebied 
om het ook op termijn zeker te stellen is onontkoombaar. 
 
Van belang is het om hierbij een aantal vragen te beantwoorden en lering uit te trekken. 
Bijvoorbeeld: wat hebben ingrepen van de afgelopen jaren gebracht? Meer variatie aan planten, zoals 
de bedoeling was, of juist niet? Er dreigen knotrijen te vergaan, omdat zij teveel in de schaduw van 
andere bomen staan (knotbomen moeten om goed te gedijen in open terrein staan). 
Welke keuzes worden hier gemaakt?. Welke vogels en andere dieren willen we behouden of 
stimuleren en wat is hiervoor nodig? Wat leveren de schapen wel en niet op. Hoe gaan we met de 
verschillende plantvakken om, welke vakken houden we gesloten (ondoordringbaar) en welke open 
om voor verschillende dieren een zo gunstig mogelijk leefklimaat te kunnen bieden. Welk onderhoud 
hoort hierbij? Is er meer met water te doen. Hoe krijgen we grote velden met een overdaad aan 
bloemen in het voorjaar. Moet het park vanuit de beleving van de bezoeker een meer ‘open’ of juist 
een ‘gesloten’ karakter behouden. Kortom vragen en discussies die ingrijpende gevolgen kunnen 
hebben voor Het Waterwingebied. In het te starten proces komen hopelijk dit soort zaken uitgebreid 
aan de orde. 
 
Het is een discussie die ons al jaren boven het hoofd hangt en dus toch een keer gevoerd zal gaan 
worden. Met het huidige collegebesluit waarin groen een belangrijke component is, hopen wij dat er 
een plan komt, dat een einde maakt aan ongewenste discussies en plannen makerij. 
Veel zal ook afhangen van de evaluatie van de speelvoorzieningen, de wensen en mogelijke 
aanpassingen of uitruil, dus verplaatsing van locaties, enz. Voor ons geldt: Beter nu investeren in 
groen en speelgelegenheid dan zolang wachten dat er ook met andere bedoelingen naar dit gebied 
gekeken wordt. 
 
Hoe de aanpak van dit proces precies gedaan zal worden, is op dit moment nog niet te zeggen.  
Als bestuur van de “Vrienden van het Waterwingebied” worden wij betrokken bij het op te stellen 
Plan van Aanpak. Bij de inhoudelijke discussie zijn wij gewoon één van de deelnemers.  
Uw deelname is dus ook van belang. Geef u daarom op om als bewoner en denk ook mee over de 
groene en recreatieve toekomst van Het Waterwingebied. 
 
Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich hiervoor nog (net) opgeven  
(Zie de oproep van de gemeente in deze Nieuwsbrief). 
 
Overig nieuws 
 
Openlucht lunch met gemeenteambtenaren 
In juni hebben wij alle mensen die zich beroepsmatig bezighouden met Het Waterwingebied 
uitgenodigd voor een lunch in de openlucht in Het Waterwingebied. De zon was ons zeer welgevallig. 
Tijdens de lunch stopte het even met regen en konden we heerlijk buiten zitten i.p.v. onder de 
partytent. 



Aanvankelijk zouden wij op 
deze manier de herder welkom 
heten en kennis met hem maken. 

 

We hebben het uitgebreid tot 
meerdere ‘beroepsmatigen’. Het 
was niet alleen voor de herder 
interessant, maar ook voor de 
ambtenaren onderling en voor 
ons om te horen wat iedereen 
precies deed: beleid maken, 
adviseren, aanbesteden of bestek 
maken, uitvoeren, controleren, 
enz. Het bood de mogelijkheid  
mensen en hun functie nu beter 
te plaatsen. Het is zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Dag van het Park  
Wij, en met ons ook vele bezoekers, kijken terug op een zeer geslaagde Dag van het Park in juni: veel 
en gevarieerd publiek, goed weer, een gevarieerd programma en een heel ontspannen sfeer. De hele 
sfeer en entourage was een opsteker voor ons en Het Waterwingebied. 
 
Van Randwijcklaan 
De Van Randwijcklaan wordt (eind van het jaar/begin volgend jaar) aangepakt. Er komt nieuw asfalt 
en alleen de kruisingen worden veranderd. Wij zijn blij dat eerdere ontwerpen, die effecten hadden op 
de omvang van Het Waterwingebied, vanuit financiële overwegingen niet doorgaan. 
 
Van gemeentelijke website: 
 
Praat mee over het Waterwingebied 
14 juli 2009 Het Waterwingebied krijgt een opknapbeurt van 1,7 miljoen euro. Het geld zal onder meer 

worden gebruikt om de toegankelijkheid van het park te verbeteren en voor het versterken van 

ecologische belangen zoals het behouden en het zichtbaar maken van houtwallen en knotbomen en het 

verbeteren van recreatiemogelijkheden. 

De gemeente gaat hiervoor samen met bewoners een groenbeheerplan ontwikkelen. Het uitgangspunt van dit 

plan is om het park, waarin tot 2002 nog drinkwater werd gewonnen, nog aantrekkelijker en toegankelijker te 

maken voor buurtbewoners uit de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. 

Meepraten 

Wilt u meepraten over het verbeteren van het Waterwingebied? Stuurt u dan s.v.p. vóór 7 september 

2009 een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer aan ej.derhaag@amersfoort.nl.  

Mevrouw Derhaag neemt dan contact met u op. 
 
 
Meedoen? 
Geef u op bij de gemeente voor 7 september!!  
 - Per e-mail: ej.derhaag@amersfoort.nl
 - Telefonisch kan ook: 033-4694533 
 - Of een briefje naar:  Afdeling Projectontwikkeling,        
    Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort 
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