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Er is de afgelopen periode weer veel gebeurd. 
 
“Populierenbosje” 
Zoals al eerder gemeld heeft de storm van 29 
mei 2009 in het noordelijk gedeelte de meeste 
schade aangericht. Hier moesten zoveel 
populieren gekapt worden dat besloten is ze 
allemaal te kappen. 

Foto: Riekje Hoffman 

Om straks nieuwe bomen of struiken te kunnen 
planten moesten delen van het gebied helemaal 
leeg gemaakt worden. Met beleid zijn hier delen 
blijven staan. Sommige omdat er anders te 
weinig aansluiting zou zijn met het bestaande 



groen, andere delen omdat er bomen staan die nu beter tot wasdom kunnen komen. 
 
Door deze heel gerichte aanpak en bijzondere sfeer in dit gedeelte, is besloten hier zo snel mogelijk 
een Herstelplan voor te maken. Dat Herstelplan is in gezamenlijkheid gemaakt. Uitgangspunt voor 
ons was om de bunzing hier te behouden en ook spechten en de sperwer te behouden. Wij hebben 
vooral aangegeven dat de beslotenheid een heel bijzondere kwaliteit is (voor mens en dier), en dat we 
die kwaliteit graag weer willen terug krijgen. 
Gekozen is om de randen enigszins transparant in te richten, maar in het gebiedje zelf voor 
ondoordringbare delen te kiezen.  
 
Aanvankelijk zouden er helemaal geen populieren terugkomen.  Maar het geritsel dat zo specifiek 
voor de sfeer van populieren is, wilden wij eigenlijk 
toch terug. De gemeente kwam toen met het voorstel 
een open plek in dit gebiedje te maken omzoomd met 
een ring van populieren, een zogenaamde “ritselkring”. 
Iedereen was daar direct enthousiast over. 
Onafhankelijk van elkaar had iedereen dezelfde plek 
voor ogen. 
De ring is meteen uitgemeten en voorzien van 
piketpaaltjes. Daarna was het afwachten of de goede 
bomen nog op korte termijn te leveren waren. 
Uiteindelijk zijn deze populieren begin december 
geplant én gesponsord door Ikea. Wethouder Hans van 
Daalen heeft de laatste populier geplant, waarna de 
kring rond was.Deze zogenaamde “ritselkring” bevindt 
zich vlak bij het spoor. 
                   Foto: Riekje Hoffman 
 
In het voorjaar op boomplantdag zullen de andere struiken samen met leerlingen van de basisschool 
geplant worden.Deze wijze waarop dit Herstelplan tot stand gekomen is, geeft vertrouwen in een 
‘groene’ toekomst. Alle betrokkenen kijken met veel plezier terug op dit proces. 
 
Buizerd 

Een ouwe getrouwe, de buizerd . Dit jaar heeft hij 
het wat moeilijker om binnen het territorium van 
vooral kraaien, eksters en Vlaamse gaaien zijn gang 
te gaan. Aan het lawaai dat deze vogels maken, k
je al horen dat er een buizerd of een sperwer in de 
buurt is. Eerst zie je een vlucht duiven en kleine 
vogels de plek des onheils verlaten .Dan als één pact 
vliegen de kraaien eksters en soms ook Vlaamse 
gaaien, de buizerd tegemoet en verjagen hem naar de
rand van Het Waterwingebied. Soms heeft hij lak 
aan al die lawaaischoppers en gaat bijna tergend 
arrogant en onverstoorbaar op een van 
voetbaldoelpalen  zitten wachten op een lekker hap
mol. Misschien is dit wel een voorbode van dat de 
ecologie zich meer en nadrukkelijker wil en
laten zien in Het W
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IJsvogeltje 
In deze tijd, zeker als er sneeuw ligt en het gevroren heeft, was het IJsvogeltje snel te ontwaren. Niet 
deze winter. Hopelijk heeft het IJsvogeltje een andere vaste plek gevonden. Mocht iemand toch een 
glimp van het vogeltje hebben gezien, waar dan ook, meld het ons dan.  
 
Konijnen 
Je zou verwachten dat de konijnen, na de laatste konijnenziekte er niet meer zouden zijn. Leuk is dan 
te merken dat er zeker in het noordelijk deel toch nog konijnen zitten. Aan de sporen te zien op 
meerdere plekken en meer dan de laatste twee van vorig jaar.  



 
Participatietraject van start met Adviesgroep / gebruikers Waterwingebied 
Er hebben zich ca.30 deelnemers voor opgegeven. 
De Adviesgroep is van start gegaan met een excursie door Het Waterwingebied. 
Er is in twee groepen gelopen. In iedere groep was een ecoloog of andere deskundige. Iedereen kon 
onderweg vertellen wat hij of zij waardevol of specifiek vond aan het gebied. Het was een goede 
eerste kennismaking. 
Na veel regen was het gelukkig droog en scheen zelfs het zonnetje even: kortom Het Waterwingebied 
op zijn best voor een verlate najaarswandeling. 
 
Een paar weken later volgde de eerste binnensessie. 
Gevraagd werd de sterke en minder sterke punten van Het Waterwingebied op te schrijven. Vier 
groepen hebben zich hierover gebogen. De gemeente heeft intern eenzelfde sessie gehouden. De 
uitkomst van deze vijf groepjes zijn samengevoegd en aan alle deelnemers toegestuurd. In een 
volgende bijeenkomst komen de wensen en oplossingen van deze inventarisatie aanbod. 
 
Groen en zonering 
Een zorgpunt voor ons is vooral de omvang en plaats waar de speelmogelijkheden zullen komen 
(huidige of nieuwe plekken).  
Los daarvan zal de groene inrichting op sommige plaatsen ook veranderen. Zo vraagt een meer 
ecologisch ingericht gebied om specifiekere maatregelen. De vraag is dan welke maatregelen en met 
welke gevolgen.  
Maar ook het karakter van het gebied blijkt nog steeds een punt van discussie. Zo zijn er vragen over 
meer en mindere openheid van het gebied, over het meer in overeenstemming brengen van de 
beplanting met de ondergrond (natte gedeelten), vragen omtrent de ligging van de huidige poel, enz. 
enz. Al deze vragen komen aan de orde in dit participatietraject en zullen dus allemaal bediscussieerd 
worden. Wij zullen u van het verloop op de hoogte houden. 
 
Advisering of co-productie 
Het afgelopen half jaar is het bestuur betrokken geweest bij het opstellen van het Plan van Aanpak 
voor de participatie van het Groenbeheerplan voor Het Waterwingebied. Wij hebben verscheidene 
concept -Plannen van Aanpak toegestuurd gekregen en becommentarieerd. Het ging nadrukkelijk niet 
over een inhoudelijke mening over het Groenbeheerplan. Bij het opstellen en de beoordeling van het 
Groenbeheerplan zijn wij ook gewoon één van de deelnemers. 
 
De samenwerking en het uitwisselen van ideeën over het Plan van Aanpak is heel plezierig geweest. 
Belangrijk punt in de gesprekken was o.m. de vorm van participatie. Wij hadden graag gezien dat 
voor de gemeente het advies van de participatiegroep doorslaggevend zou worden. Daar heeft de 
gemeente echter niet voor gekozen. De gemeente is van mening dat dat alleen mogelijk is als 
allebelangen evenredig vertegenwoordigd zouden zijn. Een dergelijk proces is zeer kostbaar en 
tijdrovend en zou betekenen, dat een groot gedeelte van het beschikbare budget voor het 
Groenbeheerplan in de proceskosten zou gaan zitten. Wij hebben ons hierbij neergelegd. 
 
De status van de participatie wordt daarom ‘adviserend’. Nadeel van ‘advisering’ kan zijn de 
vrijblijvendheid waarmee met de inbreng wordt omgegaan. In de zin van: Bedankt voor het 
meedenken cq. advies maar de gemeente is tot een ander oordeel gekomen. De gemeente zegt dat te 
willen voorkomen, door haar keuzes waarom zij een advies wel of niet overneemt duidelijk te 
motiveren. De genomen besluiten moeten uiteraard passen binnen de gestelde randvoorwaarden. 
 
Wij vonden daarom dat de randvoorwaarden (zoals door de raad vastgesteld) heel duidelijk in beeld 
gebracht moesten worden, d.w.z.: naast het Rapport Waterwin(st)gebied en Groenblauwe Structuur, 
en College Besluit (met aanpassingen) ook bijvoorbeeld het Verlichtingsplan (geen onnodige 
verlichting), het STEK (Stedelijke Ecologie in Kaart met gewenste doelsoorten), enz. 
 
Deze randvoorwaarden zijn helder opgeschreven en vooraf aan alle deelnemers van de Adviesgroep 
toegestuurd. Ze staan ook op de gemeentelijke website: 
http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=215353). 
 

http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=215353


Niet alleen de deelnemers in de Adviesgroep discussiëren met elkaar over Het Waterwingebied, ook 
binnen de gemeente is een projectgroep opgericht die zich specifiek met Het Waterwingebied gaat 
bezig houden.  
Na elke bijeenkomst buigt deze projectgroep zich over de inbreng van de Adviesgroep. De meeste 
leden van de Projectgroep volgen ook de bijeenkomsten van de Adviesgroep. Kortom genoeg 
gelegenheid elkaar te leren kennen of te bevragen. 
 
De gemeente heeft het Landschapsbureau Eelerwoude (http://www.eelerwoude.nl ) ingehuurd om het 
uiteindelijke Groenbeheerplan op te stellen. Dit bureau begeleidt ook het participatietraject van de 
Adviesgroep. 
 
Concept-bestemmingsplan Hogewegzone 
Onderdeel zijn van een groot project als Amersfoort Vernieuwd betekent, dat er overal van alles 
gebeurt. Zo ook met gebieden die grenzen aan Het Waterwingebied en die een belangrijke impact op 
het gebied kunnen hebben. 
 
Schuiven met de grens van Het Waterwingebied. 
Zo is na de afgelopen zomer een eerste concept-bestemmingsplan Hogewegzone bekend gemaakt. 
Helaas was de grens van Het Waterwingebied weer zo’n 50 m. opgeschoven, nu ter realisering van 
een fietsbrug over de Hogeweg. 
 
Uit de stukken bleek dat hier echter voorlopig geen geld voor was. 
Wij hebben bij de behandeling van dit eerste concept door de raadscommissie ingesproken en 
gevraagd de grens van Het Waterwingebied weer terug te leggen op de Hogeweg (zoals een jaar 
geleden was toegezegd). Wij hebben ook gevraagd het parkeren bij het zwembad duidelijker in het 
bestemmingsplan te preciseren om te voorkomen dat Het Waterwingebied als in-, uitrit gebruikt zou 
kunnen worden. Inmiddels is aan beide verzoeken gehoor gegeven. 
De grens is weer teruggelegd op de Hogeweg en het parkeren bij het zwembad is beter beschreven en 
vindt niet plaats aan de kant van Het Waterwingebied. 
 
Op het concept-bestemmingsplan Hogewegzone, dat uiteindelijk ter inzage is gelegd, hebben wij als 
bestuur nog wel een aantal opmerkingen gemaakt. 
Dat betreft voornamelijk de verbinding tussen Valleikanaal en Waterwingebied. 
In het concept-bestemmingsplan is een groene (ecologische) verbindingszone opgenomen. Wij 
waarderen het, dat een voorstel dat wij tijdens de participatie Hogewegzone hebben voorgesteld is 
overgenomen. Het punt voor ons is alleen, dat deze groene verbinding erg smal is en er ook nog 
speelvoorzieningen, een voetpad en een waterberging (greppel) in moet komen. Wij vragen ons 
daarom af in hoeverre hier nog sprake kan zijn van een ecologische uitwisseling. Dat hebben wij ook 
in onze zienswijze (bezwaarschrift) geschreven.  
Ook hebben wij hierin geschreven dat de toegestane hoogte van het zwembad aan de kant van de 
Spreeuwenstraat wel erg hoog is en dat dit geen aangename entree naar Het Waterwingebied wordt.  
Helaas waren de milieueffecten van het hele plan Hogewegzone nog niet bekend en kon dat niet in de 
zienswijze worden meegenomen. Dit komt later dus nog aan de orde. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Begin maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
Dat betekent misschien afscheid nemen van wethouder Jelle Hekman en Hans van Daalen.  
Onze waardering voor wat deze beide wethouders in deze raadsperiode voor elkaar gekregen hebben 
is groot. Wij zetten dit even voor u op een rijtje, waarom wij dit vinden. Zij hebben/zijn: 

• direct het rapport Waterwin(st)gebied omarmd en opgenomen in het Ontwikkelingsplan voor 
  Liendert en Rustenburg; 
• zich duidelijk uitgesproken tegen elke bebouwing;  
• de realisatie van het wandelboekje en wandelroute mede mogelijk gemaakt; 
• Het Waterwingebied naast recreatiegebied ook als belangrijk groengebied gepromoot; 
• zich ingezet voor het maken van groene ecologische verbindingen in de wijk met Het   
  Waterwingebied en delen onderling;  
• besloten tot het behoud van alle waterputten (en dus geen vernieling van groen bij het   
  verwijderen van deze putten en het aansluitende buizenstelsel); 

http://www.eelerwoude.nl/


• de discussie over ander groenbeleid niet uit de weg gegaan; 
• meer ecologisch beheer in een collegebesluit vastgelegd;  
• gestart met de uitvoering van het Rapport Waterwin(st)gebied door de aanleg van    
  faunapassages bij de Hogeweg en de Van Randwijcklaan; 
• steeds een luisterend oor gehad als er iets dreigde te gebeuren dat het groen in Het    
  Waterwingebied niet ten goede kwam; 
• activiteiten enthousiast gevolgd en zonodig ondersteund zoals bijvoorbeeld de organisatie van 
  de Dag van het Park; 
• en zij willen de losse garages bij de Horsten aankopen en hier een groene invulling aangeven 
  waardoor het groen van Het Waterwingebied meer de wijk Liendert wordt ingetrokken; 

(N.B. Deels gelden sommige zaken ook voor menig ambtenaar, maar hun ruimte hangt ook af van de 
ruimte die zij als ambtenaar krijgen) 
 
Wij vinden het fantastisch wat in deze raadsperiode mede door de steun vanuit de gemeenteraad heeft 
plaatsgevonden. Wij hopen na de verkiezingen van eenzelfde bestuurlijk groene inzet sprake zal zijn. 
 
Schapen 
In gesprekken is ons duidelijk geworden, dat uit de evaluatie van de inzet van de schaapskudde is 
gebleken, dat deze minder dan de afgelopen jaren ingezet zullen worden.  
De inzet zal ook gerichter worden, waar wel en waar op een bepaald moment niet. 
Het was al duidelijk geworden dat begrazing voordat bloemen zaad hebben kunnen vormen niet erg 
effectief is, zeker niet als je de bloemenrijkdom en diversiteit wilt vergroten. 
Ook was al met de herder besproken dat als het pad te vol met poep lag, het goed zou zijn een 
veegwagen te laten komen. Dit had hij zelf ook al voorgesteld. 
 
Q-koorts 
Wij hebben van een van de leden een brief gekregen naar ons standpunt over de 
 Q-koorts bij schapen. Wij hebben deze vraag bij de gemeente neergelegd. De gevolgen van Q-koorts 
bij schapen staat op dit moment volop ter discussie. Wij volgen dit alert en zullen ons standpunt aan 
de hand van deze discussie vormen. 
 
Konijnen 
Je zou verwachten dat de konijnen, na de laatste konijnenziekte er niet meer zouden zijn. Leuk is dan 
te merken dat er zeker in het noordelijk deel toch nog konijnen zitten. Aan de sporen te zien op 
meerdere plekken en meer dan de laatste twee van vorig jaar.  
 
Paddentrek 
Ook dit jaar is gevraagd te helpen bij de paddentrek padden veilig over te zetten. 
Naast de bekende locaties: spoorwegondergang Liendert t.h.v. de Horsten, worden nu ook kikkers en 
padden ter hoogte van de kruising Lageweg -Weg van de Vrijheid, (bij Het Waterwingebied) 
overgezet. Vorig jaar zijn er al veel beestjes over gezet.  
Helaas hebben ze niet allemaal de overkant van de weg gehaald. 
 

Wil je helpen overzetten, geef je dan op!! 
Bij: 
Antoinet Dijksterhuis 
Rustenburgerweg 102 
470 11 58 (antwoordapparaat). 
 
Zij neemt dan contact op voor nadere afspraken. 
  
 
 

 
 
 
 
 



Ook Waterwingebied 
Op de vraag tijdens de participatie wat Het Waterwingebied voor een ieder persoonlijk betekende, 
was een van de antwoorden: “Een gebied midden in de stad, waar je je buiten de stad kunt voelen.”  
Hieronder (nog) een voorbeeld. 
 

 
 
Foto: Gerard van Laar 
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Boomplantdag 2010 
Half maart hebben de kinderen van groep 8 van De 
Kinderhof geholpen bij de herplant van het door de 
storm aangetaste deel van Het Waterwingebied. 
Nadat zij eerst uitleg hadden gekregen wat de 
bedoeling was, zijn ze aan het werk gegaan.  
Er zijn heel wat jonge struikjes geplant.  
Na afloop kregen ze warme chocolademelk en een 
krentenbol. 



 
Van de Vrienden van 
het Waterwingebied 
kregen zij een 
oorkonde ter 
herinnering.  
Het was een geslaagde 
ochtend, zeker omdat 
het weer ook 
meewerkte. 
 
Een paar dagen 
tevoren was al iemand 
van de gemeente in de 

klas geweest om de kinderen over Het 
Waterwingebied te vertellen. 

 
Het Waterwingebied 
 
Participatie nieuw groenbeheerplan, 
de afgelopen maanden 
De afgelopen maanden heeft de Adviesgroep van 
bewoners sterke, zwakke, verbeterpunten en wensen 
over Het Waterwingebied in subgroepjes naar voren 
kunnen brengen. 
Na eerst heel algemeen te hebben gesproken, werd 
bij de laatste bijeenkomsten aan de hand van vragen 
discussie gevoerd. 
Even leek het erop dat iedereen zo vrij mocht 
roepen, dat wij ons afvroegen of het wel voldoende 
duidelijk was dat het college (en de raad) al de 
nodige randvoorwaarden hadden meegegeven, over 
wat de bedoeling was voor dit gebied. 
Om de randvoorwaarden nog eens helder onder de 
aandacht te brengen hebben Landschapsbureau 
Eelerwoude en de gemeente deze nog eens 
toegelicht. 
Hierbij heeft de gemeente een toelichting gegeven 
op het speelruimteplan (spreiding van 
speelvoorzieningen). De gemeente maakt 
onderscheid tussen officiële speelvoorzieningen en 
informele speelvoorzieningen (open ruimten om te 
kunnen spelen of te sporten). 

Landschapsbureau Eelerwoude heeft een toelichting 
gegeven op het groen cq de ecologie. Het rapport 
Waterwin(st)gebied werd hierbij als uitgangspunt 
genomen, geheel conform het collegebesluit van juli 
2009. 
Dat laatste houdt in: 
1. De omvang van het gebied wordt gehandhaafd en 
barrières worden verzacht; 
2. Rust in de kern handhaven middels extensief 
beheer en extensieve recreatie en beperken van 
verlichting; 
3. De corridorfunctie en samenhang behouden en 
waar mogelijk versterken; 
4. Samenhang met Valleikanaal en Barneveldse 
Beek behouden en waar mogelijk versterken; 
5. Behoud natuurhistorische elementen (knotbomen, 
waterputten); 
 
Daarna is per deel gebiedje op deze verschillende 
punten ingezoomd met als conclusie van het 
Waterwin(st)rapport dat Het Waterwingebied een 
belangrijke schakel vormt binnen de ecologische 
structuur van de stad. 
 
Om hier verder invulling aan te geven, moet 
omschreven worden voor welke dieren hier een 
goed leefgebied gemaakt moet worden. Het is van 
belang dit te benoemen om het gebied hiervoor 
geschikt te maken en het onderhoud hierop aan te 
passen. (open velden, schuilplekken, bepaalde 
planten, doodmateriaal laten liggen t.b.v. insecten, 
nestbouw, enz.) 
 
Door deze randvoorwaarden nog eens expliciet op 
een rijtje te zetten, tekent zich een lijn af 
waarbinnen niet meer alles ‘zomaar’ mogelijk is en 
aan het gebied een waarde wordt toegekend die 
groter is dan ‘zomaar groen’. 
 
Er volgt nog één bijeenkomst waarin we te horen 
krijgen wat er ‘definitief’ besloten gaat worden. 
‘Definitief’ hangt niet alleen af van wat er 
veranderd gaat worden, maar ook wat er op korte 
termijn en wat op de langere termijn financieel zal 
worden uitgevoerd. Sommige delen zullen ook nog 
nader uitgewerkt moeten worden. Dus de discussie 
zal zeker niet over zijn, maar de grote lijnen zullen 
binnenkort wel vastliggen. 
 
Knotbomen 
Een van de discussies die speelt, is het beheer van 
de knotbomen. 
In Het Waterwingebied zijn o.a. knotwilgen een 
bekend beeld. 
Zij vormen de oude erfgrenzen van boerenerven, 
akkers en weiden uit vroegere tijden en zijn 
inmiddels aangemerkt als natuurhistorisch 
monument. 



Hier in Het Waterwingebied staan niet alleen 
knotwilgen, maar ook knotessen, de enige knotessen  
in Amersfoort. De rij knotessen in het noordelijke 
gedeelte heeft in het bestemmingsplan Liendert-
Rustenburg officieel de bestemming ‘monument’ 
gekregen, waardoor deze knotbomen een 
beschermende status hebben gekregen. 
 
In het landschap vormen knotbomen herkenbare 
rijen. Knotbomen horen vrij te staan (zonlicht) op 
vochtige grond.  
Als de knotbomen teveel schaduw krijgen, verzuren 
ze en ontstaan er schimmels waardoor het 
voortbestaan van deze knotbomen wordt bedreigd. 
Een groot aantal knotbomen in Het Waterwingebied 
staat helaas teveel in de schaduw en krijgen dus te 
weinig zonlicht. 
Om verschillende van deze oude knotbomen/rijen te 
redden, zal dit op sommige plaatsen voor Het 
Waterwingebied grote gevolgen kunnen hebben. 
Gezocht zal moeten worden naar een goede balans 
tussen wat wordt er weggehaald en wat kan nog 
blijven bestaan. Binnenkort zullen we daarover 
meer duidelijkheid krijgen. 
 
De knotbomen hebben niet alleen een 
natuurhistorische waarde. 
Knotbomen bieden een uitgelezen plaats voor 
allerlei planten, insecten, vogels en andere dieren. 
Er zijn een paar heel interessante websites over de 
knotbomen. Bijvoorbeeld over de soorten 
knotbomen die ieder hun eigen economische waarde 
hadden voor een boer, zoals het gebruik van het 
hout als  brandhout, bonenstaken, maken van 
vlechtheggen en manden, klompen en stelen voor 
gereedschap enz. 
 
(Zie de folder op internet: Knotbomen onder de 
loep: 
http://issuu.com/rlzzz/docs/knotbomen_onder_de_lo
ep/1?mode=a_p 
 
Hondenbeleid  
Amersfoort heeft vorig jaar voor de hele de stad 
nieuw hondenbeleid ingevoerd. 
Naast heldere regels wil de hondenkaart ook een 
wandelkaart voor hondenbezitters zijn (blauwe 
lijnen op hondenkaart. Zie: website 
www.amersfoort.nl doorklikken op wijken enz  en 
dan op plattegronden voor de honden wandelkaart, 
tweede kaartje) 
Nog dit jaar wil de gemeente deze wandelkaarten 
evalueren. Ook bij het op te stellen groenbeheerplan 
zal bekeken worden in hoeverre de losloopgebieden 
voor honden gehandhaafd of  beperkt zullen 
worden. 
 
 

Schapen 
De schapen zijn al weer voor een tweede termijn in 
Het Waterwingebied. 
De eerste keer was medio april van dit jaar. 
Wij vinden dit te vroeg, omdat de voorjaarsbloemen 
nauwelijks tot bloei zijn gekomen en al 
weggevreten zijn, nog voordat zij zaad hebben 
kunnen vormen. Hierdoor waren er ook dit voorjaar 
nauwelijks pinksterbloemen of fluitekruid. Wij 
hadden liever gezien dat de schapen pas later in het 
seizoen zouden zijn gekomen. Dat hebben we de 
gemeente ook laten weten. 
 
N.a.v. deze discussie heeft de gemeente advies 
ingewonnen bij Landschapsbeheer De Wassum die 
verschillende schaapskuddes in Nederland heeft 
rondlopen, schaapskuddes die vooral t.b.v. meer 
ecologisch beheer worden ingezet. Zij hebben de 
gemeente geadviseerd Het Waterwingebied één 
periode minder te laten grazen om daarmee de 
rustperiode tussen het begrazen  te vergroten. Voor 
dit jaar is er daarom  gekozen voor 4 
begrazingperiodes. Landschapsbeheer De Wassum 
vond niet dat de eerste periode in april moest komen 
te vervallen, zoals wij hadden gevraagd. Reden is 
dat schapen eerst grassen eten of jong opschot. 
Als je te lang wacht om dit weg te krijgen, komen er 
teveel grassen waardoor deze grassen de bloemen 
verdringen en wordt het opschot te houterig en voor 
schapen niet meer aantrekkelijk om op te eten. Dat 
dit als consequentie kan hebben dat hierdoor 
voorjaarsbloemen weinig kansen krijgen, is kwestie 
van wat je belangrijk(er) vindt. 
 
Problematisch, maar toch vooral jammer dat er in 
het voorjaar (april) overal een overdaad aan 
veldbloemen te zien is en Het Waterwingebied 
vooral groen is. Wij waren hier dus niet bepaald 
gelukkig mee en hebben aan de gemeente gevraagd, 
graag tijdig de inzet van de schapen te evalueren 
met alle betrokken medewerkers. Eind mei heeft een 
eerste evaluatie plaats gevonden van het nieuwe 
begrazingsschema. Het leek ons goed dit in Het 
Waterwingebied zelf te doen en hebben dat als 
locatie voorgesteld. Wij hebben, net als vorig jaar, 
alle betrokkenen een lunch in de openlucht in Het 
Waterwingebied aangeboden .  

 



Het is een prima formule.  
Nu ontmoeten medewerkers andere collega’s dan 
waar zij normaal mee van doen hebben op een hele 
informele wijze. Door deze setting komen er andere 
discussies opgang. Het was een interessante 
bijeenkomst. 
 

Duidelijk werd dat 
het belangrijk is 
dat er voldoende 
tijd tussen de 
graas perioden 
moet zitten en dat 
het vervolgens 
vooral gaat om het 
selectief sturen 
van de schapen. 
De herder moet 
bepalen waar 
korter of langer 
gehoed moet 
worden.  
Het doel is niet dat 
er schapen 

rondlopen, maar dat de bloemen die hierdoor zullen 
terugkomen of beter zullen gedijen. 
 
Punt van discussie was het verdwijnen van o.a. 
velden met fluitenkruid. Dat dit het geval was, werd 
niet ontkend. 
De vraag was toen: begraas je op beeld (veel van 
dezelfde bloemen) of op diversiteit, wat wil je, wat 
streef je na. Daar werd niet eenduidig over gedacht. 
Boeiend! 
Helder werd, dat het werken met schapen meer is 
dan ze alleen maar als grasmaaier te gebruiken. De 
vraag is ook of Het Waterwingebied wel geschikt is 
om alleen met de inzet van schapen het beheer van 
de velden te laten doen.  
Straks in het groenbeheerplan moet duidelijk 
aangegeven worden, wat er met de inzet van de 
schapen beoogd wordt: wanneer zet je ze in en hoe 
vaak, moet er mechanisch worden bijgemaaid, enz. 
Die discussie is dus nog niet afgerond.  
 
Iedereen vond het een erg zinvolle bijeenkomst.  
Er werd volop in groepjes nagepraat. 
Wij kijken met een goed gevoel op deze discussie 
terug, ondanks het feit dat wij de uitkomst nog niet 
kennen. 
 
Padden 
Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn er dit jaar 
voor het eerst padden overgezet bij de Lageweg. 
Hiervoor waren netten geplaatst om de dieren 
enigszins te leiden. 

Er zijn hier ca 400 padden overgezet en ca 40 
kikkers. Tussendoor hebben ook toevallige 
passanten beestjes overgezet, dus een exact aantal is 
niet te geven. 
De locatie is dus een goede keus geweest. 
Antoinet Dijksterhuis en haar medewerkers worden 
hierbij heel hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 
Gemeenteraad. 
Er is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw 
college. 
Groenbeleid valt onder verschillende wethouders. 
De Groenblauwe Structuur  (de grotere groene 
gebieden in Amersfoort) zit in de portefeuille van 
wethouder Mirjam Barendregt, tevens de 
wijkwethouder voor Liendert en Rustenburg.  
Wethouder Ben Stoelinga heeft onderhoud en 
beheer in zijn portefeuille. 
Daar valt ook het nieuwe groenbeheerplan onder. 
We hebben inmiddels al een onderhoud gehad om 
kennis met hem te maken.  
 
Weetjes 
- In de Van Randwijcklaan is een faunapassage 
aangelegd, om Het Waterwingebied beter als 
ecologische verbindingszone te kunnen laten 
functioneren. 
De begeleidende voorziening moet nog worden 
aangelegd. 
- Ook in de Hogeweg is een ondergrondse 
faunapassage gemaakt. 
- Het verzoek om contributie te betalen komt in 
september. 
- Neem eens een kijkje in het noordelijke gebied. De 
jonge aanplant loopt al flink uit. 
- De ritselkring is op nieuwe plattegronden al een 
herkenbare plek op de kaart geworden. 
- De schapen zijn binnenkort weer vertrokken en 
komen pas eind augustus/begin september terug, 
(volgens ons schema). 
 
Vraag 
- Al enige tijd wordt de sperwer niet meer 
waargenomen in Het Waterwingebied. Mocht u hem 
wel gezien hebben, 
dan horen wij dat 
graag.  
(Tel. 4728529 of  
4721234  
of mail vrienden-
waterwingebied@
xs4all.nl ) 
 
 
 
foto: Kees Quaadgras 
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Het nieuwe Waterwingebied !! 
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Eindelijk:  
Het lang verwachte Groenbeheerplan Waterwingebied,  

waarin de toekomst van het gebied beschreven is,  
ligt er. 

 
In een extra dikke Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de resultaten van het Groenbeheerplan 

Waterwingebied zoals het College van Burgemeester en Wethouders dit op 5 oktober 2010 heeft 
vastgesteld. Hiermee is een lang proces van vragen, inventariseren van wensen, inspraak en participatie 

afgerond. In dit Groenbeheerplan Waterwingebied staat wat er de komende 10 jaar met Het 
Waterwingebied gaat gebeuren en hoe het gebied zal worden beheerd en onderhouden. 

 
Wij zijn blij met de uitkomsten van het Groenbeheerplan. 

Wij denken dat hiermee niet alleen de toekomst van Het Waterwingebied als groengebied gegarandeerd 
wordt, maar ook de ecologische waarden versterkt worden. 



 
De gemeente heeft met het Landschapsbureau 
Eelerwoude zorgvuldig gekeken naar allerlei 
aspecten van het gebied en gezocht naar 
mogelijkheden om Het Waterwingebied te 
verbeteren. Zo is er gekeken naar: ecologie, 
recreatieve- en speelvoorzieningen, 
cultuurhistorische waarden, achterstallig 
onderhoud, enz.  
 
Een aantal bewoners heeft in de 
participatiegroep het ontstaan van het 
Beheerplan Waterwingebied van dichtbij 
meegemaakt. Ook een aantal leden van het 
bestuur van De Vrienden van Het 
Waterwingebied zat in die participatiegroep. 
Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor 
de plannen en de uiteindelijke keuzes heeft 
gemaakt, heeft de participatiegroep ruimschoots 
de gelegenheid gekregen zijn mening op Het 
Waterwingebied te geven en voorstellen van 
commentaar te voorzien. 
Gelukkig is veel van de inbreng van de 
participatiegroep terug te vinden in dit 
Beheerplan.  
Natuurlijk vond de één iets meer zus en de 
ander iets meer zo, maar de participatiegroep 
kan zich in het resultaat vinden. 
 
Het gebied blijft groen en de ecologie wordt 
versterkt, de recreatieve voorzieningen zijn 
beperkt en zijn vooral gericht op ‘prettig 
verblijven en genieten’, een gedeelte wordt nat 
ingericht en de cultuurhistorische elementen 
blijven behouden en geven het gebied hiermee 
een meerwaarde.  
 
Gezegd moet worden, dat niet te ontkomen valt 
aan ingrepen die pijn doen en tegelijk nieuwe 
ingrepen die verrassend zullen zijn, namelijk de 
aanleg van een nieuwe grote poel. 
 
De systematiek 
Het Groenbeheerplan Waterwingebied begint 
met een algemene en specifieke analyse van het 
gebied, de ecologische waarden, de ruimtelijke 
opbouw en groenstructuur, beheer en 
onderhoud, recreatieve waarden, gebruik van 
het gebied, enz. Dan komt er een beschrijving 
welke opdrachten (wensen) er vanuit het beleid 
liggen en welke wensen er op onderdelen als 
cultuurhistorische, ecologische, recreatieve en 
andere waarden zijn. Boeiend om te lezen. Wij 

beperken ons in deze Nieuwsbrief in de 
resultaten. 
Vervolgens is het Groenbeheerplan 
Waterwingebied opgebouwd uit een 
beschrijving van verschillende streefbeelden, 19 
in totaal. 
Beschreven wordt hoe elk streefbeeld bereikt 
kan worden. Zo’n streefbeeld kan gaan over 
groene elementen als bos, velden, knotbomen 
en water, maar ook over recreatie, paden, enz. 
 
Het resultaat 
Elke streefbeeld omvat een gebied(je). Om te 
weten welk gebied(je) wordt bedoeld, is het 
zichtbaar gemaakt op een plattegrond. 
 
Elk streefbeeld bestaat uit een algemene 
beschrijving met als vast onderdeel de 
gidssoort(en) die leidend zijn voor dat 
streefbeeld.  

N.B.: Een gidssoort kan een dier of 
plant zijn welke bepalend is voor de 
inrichting van het gebied. Een 
genoemde gidssoort moet in het gebied 
kunnen gedijen. Als je bijvoorbeeld een 
bepaalde vlinder (terug) wilt krijgen in 
het gebied, dan moet je zorgen dat de 
bloemen / planten of insecten waar die 
vlinder van afhankelijk is er ook zijn. 
Bijv. het Oranjetipje (vlinder), wordt 
vooral aangetrokken door 
pinksterbloemen. Dan moeten die er wel 
groeien. Een gidssoort geeft dus 
aanwijzingen voor beheer en 
onderhoud. 

  
Naast het benoemen van gidssoorten worden er 
bij elk streefbeeld reguliere beheermaatregelen 
beschreven en nog een aantal technische en 
andere voorwaarden. Al deze opsommingen 
geven inzicht in wat wel en niet mag en waar 
allemaal rekening mee gehouden moet worden. 
 
We lopen een aantal van die elementen uit die 
streefbeelden heel summier door. 
  
Plattegrondjes vergemakkelijken het zoeken op 
de grote kaart (Zie bijlage: kaart met 
Streefbeelden) 
 
 
 
 



1. Bos 
In het noordelijk gedeelte wordt de 
bosachtige inrichting versterkt en 
uitgebreid. Beschreven wordt wat 
onder een bos verstaan wordt, 
welke gidssoorten, welke soort 
bomen en hoe het onderhoud moet 
plaatsvinden. 

 
2. Broekbos 
Het gebiedje bij het bruggetje Van 
Randwijcklaan blijft gehandhaafd 
als broekbos(je) 
Dit betekent een bewuste natte 
inrichting, ook met bomen die hier 
bij passen. 

 
3. Boomweiden 
Deze bevinden zich vooral aan de 
Liendertse kant. Deze boomweiden 
bestaan uit bomen met daaronder 
gras, zoals ook nu al grotendeels het 
geval is. 
 
 

 
4. Knotbomen 
De knotbomen en greppels in het 
gebied waren oorspronkelijk 
erfgrenzen van landerijen. Op oude 
historische kaarten is dit 
verkavelingspatroon nog duidelijk 
zichtbaar o.a. op een historische 
kaart uit 1850. 

 
In het Beheerplan Waterwingebied wordt 
gekozen voor het in standhouden van een aantal 
lijnen van deze oude erfgrenzen. Dit heeft grote 
consequenties. Knotbomen horen namelijk in 
het open veld te staan, in de zon en in de wind. 
Bij het ontwerp van Het Waterwingebied is hier 
niet in alle gevallen rekening mee gehouden. 
Sommige knotbomen staan daardoor in de 
schaduw van naast gelegen bomen en struiken. 
Het gevolg is dat deze knotbomen verzuren 
(vermossen) en het loodje zullen leggen.  
Om dit cultureel-historisch erfgoed te 
behouden, zullen deze schaduw veroorzakende 
bomen en struiken worden verwijderd. 
 
Als dit principe bij alle knotbomen gehanteerd 
zou worden, zou dat een enorme aderlating 
voor Het Waterwingebied zijn. Er is om die 
reden gekozen niet alle knotbomen vrij te 

zetten, maar alleen de lijn knotbomen midden 
door het gebied.  
Het zal velen deugd doen te weten dat in het 
streefbeeld van de knotbomen, het fluitenkruid 
als gidssoort is opgenomen. (Met geen of 
minder inzet van schapen komt dit mogelijk 
weer in groten getale terug.)  
 

5. Groen element: singels 
De zo karakteristieke groen-
elementen c.q. houtwallen worden 
in het Beheerplan Waterwingebied 
‘singels’ genoemd. Deze ‘singels’ 
omsluiten de open veldjes en 
sluiten Het Waterwingebied langs 
de Weg van de Vrijheid af. Deze 

groene ‘singels’ behouden ook in het 
Beheerplan Waterwingebied hun gesloten 
groene karakter. Het vormt hiermee een 
belangrijk onderdeel van de ecologische 
verbindingszone. Dit is ook de reden om in 
deze groene verbindingszone geen extra 
ingangen te maken.  
 
Af en toe zal er wel gedund worden om deze 
zone ‘gezond’ te maken en te houden. Hoe dit 
moet, staat beschreven in de beheermaatregelen 
en andere rand voorwaarden van dit streefbeeld. 
 

6. Velden 
Sommige veldjes zullen bestaan 
uit zogenaamd ‘hooiland’. Deze 
velden worden beperkt gemaaid 
(pas na zaadvorming).  
 
 

 
7. Speelweiden 
Een aantal velden zal echter 
intensief gemaaid gaan worden.  
Dit zijn de zogenaamde 
speelweiden. Hier kan gespeeld of 
gesport worden. Op deze 
speelvelden komen geen 

speelvoorzieningen, hooguit soms een 
picknicktafel. 
 
Voor ons hadden er wel wat minder 
speelveldjes gemogen, maar die mening werd 
niet door iedereen gedeeld. Er gebeurt echter 
niets onomkeerbaars en de tijd zal leren hoe 
deze veldjes gebruikt gaan worden. 
 
 



8. Speelvoorzieningen. 
De huidige speelvoorzieningen in 
Het Waterwingebied verdwijnen. 
De gebieden worden 
teruggegeven aan de natuur.  
De mogelijkheid voor nieuwe 
speelvoorzieningen komen in de 
rand achter de Havikshorst, 

achter de eengezinswoningen van Rustenburg 
(huidige locatie) en op de hoek t/h van de 
Lageweg (natuurspeelplaats). De invulling 
ervan staat nog ter discussie en is mede 
afhankelijk van de financiën. 
 

9. Water en nieuwe poel 
Het gedeelte het dichtst bij het 
bruggetje aan de Van 
Randwijcklaan is het natste 
gedeelte van Het 
Waterwingebied. Een hele nieuwe 
inrichting wordt hierop aangepast. 
Er komt in dit gedeelte een grote 

nieuwe poel. Deze poel zal in het beekdal van 
de voormalige ‘Groene Steegh’, die ook hier 
gelopen heeft, gegraven worden. De bestaande 
poel aan de andere kant van het wandelpad 
wordt vrijgemaakt, zodat hier weer meer 
zonlicht in kan vallen en daardoor beter als poel 
kan functioneren. Daarnaast wordt de hoge 
begroeiing langs het water (langs de 
Trekvogelweg) verwijderd. 
Hiervoor in de plaats komt een natuurlijke 
oeverinrichting. Deze verandering sluit op deze 
manier aan bij de nieuw te maken grote poel. 
Aan de overkant van het water (Trekvogelweg) 
komt nieuwe begroeiing. Het water langs de 
Trekvogelweg sluit zo meer natuurlijk bij dit 
gebied aan. 
 
Door deze natte inrichting verdwijnt het asfalt 
pad langs het water en wordt vervangen door 
een halfverhard pad om op deze manier een zo 
natuurlijk mogelijk beeld op te roepen.  
 
Aanvankelijk zou het om een ‘gemaaid’pad 
gaan, maar gelukkig is dit aangepast. 
 

10. Paden 
Het padenpatroon blijft in takt. 
Er wordt nadrukkelijk 
onderscheid gemaakt tussen 
verharde paden, de zogenaamde 
hoofdpaden en halfverharde 
paden of onverharde paden, 

zogenaamde struinpaden. Alleen de hoofdpaden 
zullen voorzien worden van nieuw asfalt. (Hier 
ligt ook wel het een en ander aan achterstallig 
onderhoud). 
 
Er zijn duidelijke richtlijnen meegegeven over 
de inrichting van de paden, zoals het vrijhouden 
van overhangende takken, enz.  
Verder zal aandacht besteed worden aan meer 
herkenbare entrees. 
 
11. Honden 
Op speelplekken is het voor honden verboden, 
de rest is (nog) losloopgebied. 
De bedoeling is om, als dit Groenbeheerplan 
Waterwingebied is vastgesteld, het 
hondenbeleid aan te passen op de nieuw te 
ontwerpen speelplekken en speel- en ligweides. 
 
De gemeente wil naast verbodsgebieden voor 
honden op speelgebieden, bekijken in hoeverre 
de rest van het gebied losloopgebied blijft of 
dat er ook nog delen komen waar een 
aanlijnplicht zal zijn.  
De discussie over mogelijke aanpassingen in 
het hondenbeleid is nog niet gevoerd en zal 
worden meegenomen in de evaluatie of 
aanpassing van het hondenbeleid. 
 
12. Schapen 
Het stuk is kritisch over de inzet van de schapen 
van de afgelopen jaren. 
De gemeente zegt hier zelf over: “Over de inzet 
van schapen is de afgelopen jaren veel gezegd 
en lopen de meningen uiteen. In het 
Waterwingebied willen we geen schapen meer 
inzetten als beheerinstrument. Voor het behalen 
van de in het Waterwingebied gewenste 
streefbeelden vinden we het instrument 
begrazing niet geschikt.” aldus de gemeente. 
 
Conclusie: 
Het gebied blijft in omvang gelijk en groen. 
De adviezen en conclusies van het rapport 
Waterwin(st)gebied zijn serieus genomen. 
 
Door de structuur van het gebied te 
onderbouwen met streefbeelden, gidssoorten, 
beheermaatregelen e.d  ligt er een stuk waarop 
de gemeente kan worden aangesproken op wat 
zij doet of wat zij nalaat. Zomaar iets doen, kan 
niet meer, daarvoor is teveel beschreven. 
Wij vinden daarom dat er veel is bereikt.  
 



Met het plan zoals het er nu ligt, zijn wij zeer 
tevreden. 
Het gebied is vooral naar de toekomst toe als 
groene long gegarandeerd en daar was het ons 
uiteindelijk allemaal om te doen. 
Wij als bestuur vinden dat er veel is bereikt.  
Met het plan zoals het er nu ligt, zijn wij 
daarom zeer tevreden. 
 
Met dit Groenbeheerplan Waterwingebied 
wordt een lang traject van inspraak en 
toezeggingen afgesloten. Met het besluit van 
het College van B&W is voldaan aan de 

opdracht van de gemeenteraad en kan tot 
uitvoering overgegaan worden.  
Gezien het belang voor Het Waterwingebied 
van dit Groenbeheerplan is de hele Nieuwsbrief 
hieraan gewijd. Daarnaast nodigt het bestuur u 
al op donderdag 14 oktober uit om hierover 
verder geïnformeerd te worden. 
 
Afsluitend 
Er valt nog heel veel meer over het 
Groenbeheerplan Waterwingebied te vertellen, 
maar daarvoor verwijzen wij u naar de website 
van de gemeente of een inkijkexemplaar  dat 
binnenkort op de Groene Stee ligt. 

 
 

Ledenvergadering 
 

Wilt u meer weten of heeft u vragen over dit Groenbeheerplan?  
Het bestuur nodigt u van harte uit  

voor een ledenvergadering, 
op 

donderdag 14 oktober 
aanvang 20.00 uur 
in de Groene Stee 

 
De hele vergadering zal gewijd worden aan het Groenbeheerplan 

Waterwingebied 
 
 

 
 

Oproep foto’s voor Fototentoonstelling 
 
Begin volgend jaar willen wij een fototentoonstelling houden over Het 
Waterwingebied. 
 
Ook u heeft vast foto’s van Het Waterwingebied die ook voor anderen de 
moeite waard zijn. Bijv. van een vogel, het gebied  vroeger (Trimbaan), 
een foto van spelende kinderen, enz. 
 

Kortom: 
“Welke foto, gemaakt in Het Waterwingebied, 

zou u een ander willen laten zien?” 
Als wij die mogen lenen, graag!! 

 
Doe deze foto in een envelop met naam en adres en telefoonnummer en/of 
e-mailadres en geef deze af bij de Groene Stee of Reijmerinkstraat 34. 

 
Wij zien een of meer foto’s graag voor medio november 

tegemoet !! 
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