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Hoewel de eerste maand van het jaar al bijna 
om is, wenst het bestuur u toch nog een goed 
2011. 
 
Fototentoonstelling 
Dit jaar bestaat de vereniging “Vrienden van 
het Waterwingebied” 10 jaar. Naar aanleiding 
hiervan is er de hele maand februari een 
fototentoonstelling over Het Waterwingebied 
in de Groene Stee.  
Wethouder Barendregt zal de tentoonstelling 
op 1 februari om ca. 16.30 uur openen.  
De fototentoonstelling laat vele facetten van 
Het Waterwingebied zien.  

Ook hangt er een grote kaart met de nieuwe 
plannen voor Het Waterwingebied.  
Als toelichting ligt er een Groenbeheerplan bij. 
 
Groenbeheerplan 
De gemeente wil alle maatregelen zoveel 
mogelijk in één keer uitvoeren. Het wordt 
daarom een spannend jaar voor Het 
Waterwingebied. De gemeente is druk doende 
de aanbesteding hiervan voor te bereiden. 
Pas na de aanbesteding is duidelijk wat 
komend jaar uitgevoerd gaat worden en wat 
pas later tot uitvoering wordt gebracht. 
 



Duidelijk zichtbare veranderingen zullen zijn: 
● verwijderen/herstellen asfaltpaden en 
aanleg half verharde paden 
● aanleg grote nieuwe poel en vrijzetten 
bestaande poel 
● verwijderen van bomen die de te handhaven 
rij knotbomen in hun ontwikkeling beperken 
● afplaggen van delen om diversiteit van flora 
te bevorderen 
● aanleg stuw nabij bruggetje Van 
Randwijcklaan om waterpeil in greppel en 
broekbos te verbeteren 
● verwijderen asfalt huidige speelvelden t.g.v. 
in te planten bos of gras 
● opknappen of inrichten speelplekken 
 
Zodra het informatiebord weer gemaakt is, zal 
er een kaart met de nieuwe Streefbeelden 
worden opgehangen en later dit jaar de te 
treffen maatregelen 
 

Winter 
Wat was het met 
al die sneeuw 
prachtig in Het 
Waterwingebied!  
En wat bleef de 
sneeuw lang 
liggen! 
Langlaufen, 
sleeën of gewoon 
wandelen: het 
was volop 
genieten.  
 

 
Onlangs kregen wij bericht, dat er een kerkuil 
in Het Waterwingebied is gezien.  
Heel bijzonder. 
 
Bomenbeleid 
Amersfoort ontwikkelt een nieuw bomenbeleid 
De kapvergunning zal op termijn worden 
afgeschaft. De gemeente wil de kap- 
vergunning gaan afschaffen, omdat 97% van 
de kap-aanvragen gehonoreerd wordt en 
daarmee als maatregel zich zelf overbodig 
heeft gemaakt. Voor bomen in het openbaar 
gebied geldt dat waardevolle bomen op een 
lijst worden geplaatst. Dat kunnen individuele 
bomen zijn, maar ook bomen die als 
laanbeplanting zijn aangelegd. Alleen hiervoor 
zal dan nog een kapvergunning nodig zijn. Dit 
om te voorkomen dat waardevolle bomen of 
boomstructuren te gemakkelijk verwijderd 
kunnen worden. Voor de kap van bomen 

(zowel particulier als gemeente) die niet op de 
waardevolle lijst staan, word je dus niet meer 
gewaarschuwd en wordt het problematisch als 
je om wat voor reden hiertegen bezwaar hebt.  
 
Wij en andere groengroepen waren kritisch 
over dit nieuwe beleid Wij hebben in de 
discussie naar dit nieuwe beleid o.a.gevraagd, 
de kap van bomen vooraf goed te 
communiceren. Burgers kunnen anders heel 
onaangenaam verrast worden. Wij hebben het 
‘geluk’ dat er nu net een Groenbeheerplan is 
vastgesteld en dat daaraan ook een werkplan 
is gekoppeld. Hierdoor kunnen wij het beleid 
actief volgen. 
 
‘Toekomstbomen methode’ 
Bij de ‘toekomstbomen methode’ wordt 
vastgesteld welke bomen in de toekomst het 
beeld zullen bepalen in een gebied. Deze 
bomen worden ‘blijvers’ genoemd en mogen 
doorgroeien tot zij hun volledige wasdom 
hebben bereikt. Ze worden vaak gekozen 
vanwege hun ecologische of landschappelijke 
waarde. ‘Wijkers’ kunnen geplant zijn, voor 
een tijdelijk groen aanzien. Zij worden gekapt, 
als zij ‘blijvers’ in hun groei belemmeren. 
De lange rij knotbomen in het middengebied 
vormt een ‘blijver’ vanwege hun cultuur-
historische waarde. Aanplant die de 
knotbomen dreigt te overwoekeren, is dus 
‘wijker’ Soms kunnen snelgroeiende 
populieren ‘wijkers’ zijn, die gekapt worden als 
zij een eik, die daar een ‘blijver’ is, 
belemmeren in hun groei. Daarbij dient er ook 
rekening gehouden te worden met het feit dat 
vogels ook oude bomen nodig hebben.Het is 
dus een samenspel van argumenten om te 
bepalen welke boom ‘wijker’of ‘blijver’ is. 
Naast deze overwegingen heeft de gemeente 
een zorgplicht: veiligheid. Dat staat los van 
eerder genoemde overwegingen. Zo kijkt de 
gemeente kritisch naar de populieren aan de 
kant van Rustenburg nabij de woningen. 
 
Ledenvergadering over groenbeheerplan. 
De vergadering is door een beperkt aantal 
leden bezocht. Aan de hand van een 
diapresentatie is de groene structuur die de 
basis vormt van het nieuwe beheerplan 
toegelicht. De aanwezigen waren enthousiast 
over de serieuze manier waarop het groen 
een plaats heeft gekregen in het 
Groenbeheerplan. Voor wie meer over het 
Groenbeheerplan wil weten: in de Groene 
Stee is het plan in te zien. 



 
 

 

 
Fototentoonstelling 

 
over  

Het Waterwingebied 
 

in de Groene Stee 
 
 

De opening is 1 febr. van 16.00-18.00 uur. 
 

U bent van harte uitgenodigd ! ! 
 
 
 

De tentoonstelling duurt de hele maand februari. 
De Groene Stee is geopend door de week op werkdagen van 

09.00-17.00 uur, alleen maandagmiddag gesloten. 
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Riekje Hoffman koninklijk onderscheiden! 
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Onderscheiding 

Riekje Hoffman heeft een lintje gekregen tijdens 

de jaarlijks algemene lintjesregen.  

Zij heeft deze onderscheiding gekregen voor 

haar dertig jaar lange inzet op cultureel gebied, 

als VerontRustenburger en als bestuurslid van de 

Vrienden. Haar inzet voor Het Waterwingebied  

speelt al vanaf midden jaren tachtig. Zij was al 

betrokken bij het voorkomen van bebouwing in 

Het Waterwingebied in 1990 toen er voor het 

eerst bouwplannen werden voorgesteld. Het 

bestuur van de Vrienden van het 

Waterwingebied feliciteert haar van harte met 

deze onderscheiding. 

 

Uitvoering beheerplan 

De gemeente heeft een bureau ingeschakeld om 

het Groenbeheerplan Waterwingebied uit te 

werken en te begroten. Ook de 

speelvoorzieningen worden hier in meegenomen 

Dit betekent dat het meepraten voor deze 

speelgelegenheden inmiddels van start is gegaan. 

Het gaat dan om de natuurspeelplek ter hoogte 

van hoek Lageweg/Spreeuwenstraat en een 

sport/-speelplaats ter hoogte van de flats aan de 

Havikshorst. De natuurspeelplaats moet een 

spannende plek worden waar kinderen graag een 

stukje voor willen lopen De gemeente is 

hiervoor een groep aan het samenstellen waar 

vooral kinderen aan deelnemen.  

Bij de Havikshorst zal het bruggetje verplaatst 

worden richting parkeerplaats.  

Op onze website (www.waterwingebied.nl) 

zullen we onder ‘Onderhoud en Beheer’ de 

ontwikkelingen rond het Groenbeheerplan op de 

voet volgen.  

 

Bezuinigingen 

Ook op het onderhoud zal bezuinigd worden. 

Wat dit voor Het Waterwingebied betekent, is 

nog onduidelijk. Er is geld gereserveerd om 

komend seizoen het Groenbeheerplan zoveel 
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mogelijk in één keer uit te voeren. Wat er wel of 

niet uitgevoerd gaat worden is nog niet bekend 

(het blijft spannend). Daarna is voor het eerste 

jaar geld voor het onderhoud gereserveerd. Over 

het onderhoud daarna valt nog niet veel te 

zeggen. Er wordt nagedacht over een andere 

aanpak van het onderhoud: wie doet wat, hoe 

vindt de aanbesteding plaats, enz. Wel is 

inmiddels duidelijk dat voor Het 

Waterwingebied de schapen dit jaar voor het 

laatst zijn. Zij komen dit jaar al minder dan de 

vorige jaren. Dit komt omdat de inzet van de 

schapen voor Het Waterwingebied niet het 

resultaat heeft opgeleverd, waarvan uitgegaan 

werd. De schapen aten de planten op voordat die 

zaad konden produceren. Nu de schapen nog 

nauwelijks in het gebied geweest zijn, valt al op 

dat er meer voorjaarsbloemen te zien zijn. 

 

A28 

De afgelopen periode zijn wij druk geweest met 

de A28, vooral wat betreft het woon- en 

leefkwaliteit van ons als bewoners, maar ook de 

gevolgen voor het groen zijn kritisch gevolgd. 

Zo hebben wij gevraagd, dat als er bomen 

sneuvelen, wij deze in de wijk gecompenseerd 

willen zien. Dat klinkt misschien heel 

vanzelfsprekend, maar de provincie heeft 

voorgesteld de te verwijderen bomen in een 

groot project elders te compenseren. 

 

Padden 

Dit jaar zijn er weer padden door vrijwilligers 

overgezet. Antoinet Dijksterhuis, jij en alle 

andere vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor 

jullie inzet. 

 

Antoinet heeft ook het initiatief genomen voor 

een bijdrage uit het buurtbudget voor de aanleg 

van een paddentunnel/-onderdoorgang bij het 

spoortunneltje Liendertseweg. Dit is 

gehonoreerd, waarmee deze onderdoorgang een 

stuk dichterbij gekomen is. Proficiat ! 

 
Het wonder van het voorjaar  

(door Kees Quaadgras)  

 

Elk jaar opnieuw is het een wonder, de 

uitbottende knoppen in de bomen, de vele 

soorten planten die de grond uitschieten, de uit 

Zuid Europa en Afrika terugkerende trekvogels. 

Het zijn natuurverschijnselen die we letterlijk 

naast de deur kunnen aanschouwen, en al 

helemaal in Het Waterwingebied.  

Voor de goede waarnemer toonden de hazelaars 

al in februari hun mannelijke en piepkleine 

vrouwelijke bloemen. Natuurlijk waren er toen 

nog geen insecten om de bloemen te bestuiven, 

maar dat geeft niet; de hazelaar moet het van 

windbestuiving hebben.  

De mannetjesbloemen 

produceren zoveel stuifmeel 

dat er bij het kleinste 

windvlaagje altijd wel iets 

op de vrouwelijke bloemen 

valt. Wel jammer voor 

mensen met hooikoorts, al 

dat stuifmeel.  

 
De hangende trossen van de 

mannelijke hazelaarbloemen met 

daarboven de piepkleine (rode) 

vrouwelijke bloempjes. 

 
 

Wat bijna letterlijk de grond uitspuit is de 

Japanse duizendknoop, langs het water bij het 

bruggetje aan de Van Randwijcklaan. Het is een 

exoot, een plant die hier eigenlijk niet thuis 

hoort, maar het is ook een prachtige plant om te 

zien, die half mei al meer dan manshoog stond. 

De duizendknoop is een woekeraar, dus wellicht 

moet er ooit nog eens een plaatselijke 

uitroeiingsactie worden gehouden. Voorlopig 

kunnen we er van genieten. 

 

De vogels zijn weer allemaal terug: Fitis, Tjiftjaf 

en Zwartkop, ze zongen zich al in april de kelen 

schor. En standvogels, vogels die het hele jaar 

rond hier verblijven, daar zit Het 

Waterwingebied vol mee: Winterkoningen, 

Merels, Roodborsten, Koolmezen, 

Pimpelmezen; je ziet ze misschien niet zo gauw, 

maar wie hun gezang kent, weet dat het er veel 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het mannetje van de Zwartkop verraadt 
zijn locatie met luid gezang. 



 3 

De komende tijd zijn de vogels overigens wel 

iets rustiger, want er moet worden gewerkt: wijd 

opengesperde snavels van hongerige 

nakomelingen moeten worden volgepropt met 

rupsen en spinnetjes. De af en aan vliegende 

ouders hebben het er druk mee. En als alles 

voorspoedig verloopt, komen ze van de zomer 

nog wel aan een tweede legsel. 
 

Fototentoonstelling 

Deze is goed bezocht. 

Voor de Groene Stee zijn er opvallend veel 

andere bezoekers geweest. 

 

We hebben samen met de wethouder met een 

glas water bij de opening geproost op de 

volgende 10 jaar!

Tip:  

Wie al een tijdje niet in het omgewaaide gebied 

bij het spoor geweest is, kijkt zijn ogen uit! Hier 

is een explosie aan koekoeksbloemen te zien. 

Ongekend! 
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Uitnodiging 
Graag nodigen wij u uit om de uitwerkingsplannen 
van het Groenbeheerplan en groot onderhoud nader 
toe te lichten. 

datum :20 oktober 2011 
plaats :in de Groene Stee 
tijd :aanvang 20.00 uur 

Later volgt nog een excursie in Het Waterwingebied 
zelf. Apart voor de leden, maar in ieder geval ook 
gezamenlijk met de gemeente voor belangstellenden 
uit beide wijken. 

 

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. We 
hebben verscheidene gesprekken gehad met de 
gemeente. Ook hebben we samen met ambtenaren 
schouwen uitgevoerd in Het Waterwingebied. 
Gesprekken en schouwen, waarvan we in eerste 
instantie soms erg enthousiast waren, soms na afloop 
onze twijfels hadden en soms geschokt waren. 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 
samenwerking gemeente, inrichting speelvelden, 
herstel/onderhoud paden, ‘blijvers’ en ‘wijkers’, 
vrijzetten knotbomen, de poel met nat-dras 
inrichting, nieuw groen en groot onderhoud. 
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Voortgang samenwerking gemeente 
Voor de zomervakantie had de gemeente ons 
gevraagd, of en hoe wij betrokken wilden worden bij 
de verdere uitwerking van het Groenbeheerplan. De 
gemeente wilde de goede samenwerking zoals 
ontstaan bij het opstellen van het Groenbeheerplan 
voortzetten.  
Er is met de gemeente gesproken over verschillende 
constructies, steeds met het Groenbeheerplan als 
uitgangspunt.  
 
Van onze kant uit wilden we in ieder geval dat onze 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid gewaarborgd 
zouden blijven. Ook wilden wij niet als alibi 
gebruikt worden voor mogelijke ongewilde 
maatregelen. Wij wilden dat onze inbreng en 
betrokkenheid ook echt iets moest voorstellen. 
Uiteindelijk is er een voorstel gedaan, waarin wij 
ons konden vinden.  
De juridische afdeling van de gemeente gaat daar 
nog naar kijken. Wij zullen een overeenkomst pas 
tekenen, als wij ons ook in de gedetailleerde 
uitwerking van het Groenbeheerplan kunnen vinden. 
Als we deze overeenkomst aangaan, betekent dit 
veel extra werk voor ons. In een volgende 
Nieuwsbrief hierover meer. 
 
Speelvelden 
Ondertussen had de gemeente een Bureau opdracht 
gegeven, het Groenbeheerplan van schetsontwerp 
naar definitieve maatregelen in kaart te brengen en 
bestek klaar te maken. Ook werden aparte inspraak 
trajecten met kinderen georganiseerd, over de 
invulling van de twee speelvoorzieningen. Een voor 
de natuurspeelplaats bij de Lageweg en één voor het 
speelveldje bij de Horsten... Onze bemoeienis reikte 
niet verder dan: maak de natuurspeelplaats vooral 
boeiend, zodat kinderen er ook echt gaan spelen en 
te kijken naar de eventuele te verwachten overlast 
(voor natuur en bewoners). Bij de Horsten was al 
snel duidelijk dat voetballen als meest gewenste 
voorziening was gekozen Omdat de gemeente alle 
maatregelen in een keer openbaar wil aanbesteden, 
moeten alle onderdelen van het plan ook zijn 
uitgewerkt, ook de invulling van de speelvelden. 
 
Toen wij het ontwerp van de natuurspeelplaats zagen 
(zie kaartje wijkkrant van juni en hiernaast laatste 

concept) waren wij 
enerzijds enthousiast over 
de speelinvulling, maar 
vonden wij ook dat er een 
te groot stuk groen voor 
opgeofferd werd, groter 
dan in het 
Groenbeheerplan is 
opgenomen. Vooral de 

padden en paddentrek zouden daardoor ongekend 
geschaad worden en ook de ecologische verbinding 

zou aan waarde inboeten. Het ontwerp was o.i. meer 
gericht op een aantrekkelijke speelplaats dan op de 
gevolgen voor de ecologie. Daarop heeft de 
gemeente aan het ontwerp Bureau gevraagd, het plan 
ten gunste van de ecologische natuurwaarde aan te 
passen. Dat is inmiddels gebeurd. Punt van discussie 
is nog waar en hoeveel entrees er precies zullen 
komen. De hoofdingang ligt in ieder geval niet meer 
in Het Waterwingebied, maar aan de kant van de 
Lageweg, hoek Spreeuwenstraat.  

 
 
De 
natuurspeelplaats 
bij deLageweg 
wordt nu  zo 
aangelegd dat er 
voor de padden 
ruimte over blijft.   
foto Kees Quaadgras  

 
 
Het speelveld achter bij de Horsten was ook een 
punt van discussie. 
De gemeente wil op verzoek van de jeugd een 
voetbalveld met kunstgras en hekken. Dit heeft 
nadrukkelijk niet onze voorkeur. Recreatie (sport en 
spel)  maakt echter zowel onderdeel uit van het 
Groenbeheerplan  als van de Groenblauwe Structuur 
van Amersfoort (Plan waarin alle te behouden 
groengebieden van Amersfoort in staan) Daarbij 
komt dat in het Groenbeheerplan is bepaald dat oude 
speelveldjes verdwijnen en omgezet worden in 
(nieuw)groen.Dus echt veel konden wij hier niet 
tegen inbrengen. Na enkele stevige overleggen en 
herhaald plaatselijk kijken, is de meest gunstige plek 
vanuit alle invalshoeken nu met ieders instemming 
bepaald. 
 
Onderhoud paden 
Al jaren is een veel gehoorde klacht de slechte staat 
van de paden.  
Het herstel van de paden stond dan ook van meet af 
aan hoog genoteerd. De hoofdpaden moeten volgens 
het beleidsplan van de gemeente ook rolstoel 
toegankelijk zijn. 
Herstel van de paden klonk zo positief, maar de 
consequenties van het herstellen van de paden was 
voor ons schrikken.  
 
Heel veel wortels van grote bomen zoals de populier 
drukken het asfalt omhoog. De populier wortels 
breed en oppervlakkig. Daar komt in het noordelijk 

gebied nog eens bij, dat 
veel paden aanvankelijk 
uit stoeptegels bestonden 
en later met asfalt 
afgedekt zijn. In het 
asfalt zie je dit terug in 
de breukvlakken.  
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Ook zijn deze paden soms boller geworden, 
waardoor rijden met kinderwagens of rolstoelen 
problematisch en ook gevaarlijk is. 
 
Asfalt laten liggen en dit slechts van een nieuwe 
slijtlaag voorzien, kan daarom maar in beperkte 
mate. Bij veel paden zal het asfalt (inclusief 
stoeptegels) verwijderd moeten worden.  
Hierdoor zullen boomwortels beschadigd worden. 
Dat heeft consequenties voor de overlevingskansen 
van een boom. 
 
Toen uit de voorbereidingen t.b.v. het bestek 
duidelijk werd hoe groot de impact was van dit 
herstel hebben wij meteen om een gesprek gevraagd. 
De gemeente begreep onze zorg en heeft voorgesteld 
om gezamenlijk met een boombesparende blik de 
paden nog eens langs te gaan. Er zijn verschillende 
boombesparende mogelijkheden benoemd. 
 
Bij sommige bomen kunnen boombesparende 
maatregelen getroffen worden, door zand tussen de 
wortels aan te brengen en het pad hiermee iets te 
verhogen. Ook zijn er situaties waar met worteldoek 
gewerkt kan worden. Ook het iets verleggen van een 
pad wordt op sommige plaatsen nu toegepast. Nieuw 
is een experiment om een nieuw product toe te 
passen, een product dat flexibeler is dan asfalt. Dit 
laatste kan echter maar beperkt worden ingezet, 
want als het experiment mislukt, is er veel geld 
uitgegeven en is het pad opnieuw een probleem. 
 
Er zijn ook situaties, waar dit allemaal niet kan of 
geen oplossing is. Daar zullen dan toch bomen 
sneuvelen. 
 
Duidelijk is al wel, dat er in het noorden een 
gedeelte van het pad volledig zal worden verlegd om 
een paar grote waardevolle bomen (abelen) te 
sparen. Van het ‘oude pad’ zal het asfalt worden 
verwijderd en daarna zullen hier struiken worden 
ingeplant. Het nieuwe pad komt parallel van het 
oude pad te lopen, maar zover van de grote bomen 
dat hier geen nieuwe wortelopdruk van te 
verwachten is.  
 
Groot onderhoud gelijktijdig met uitvoeren 
Groenbeheerplan 
Een aantal jaren is er nauwelijks echt onderhoud 
geweest. De gemeente wil daarom de “eenmalige 
maatregelen “ om het Groenbeheerplan uit te voeren, 
combineren met achterstallige 
onderhoudswerkzaamheden. Dit klinkt heel 
vanzelfsprekend, maar de consequenties zijn 
ingrijpend. 
 
Eiken en populieren: ‘blijvers’ en ‘wijkers’  
In Het Waterwingebied zijn heel veel eiken, essen en 
beuken geplant. Bomen die heel veel tijd nodig 

hebben om een beetje omvang te krijgen. Om het 
gebied al snel wat body te geven is besloten om ook 
populieren te planten, omdat dit snelgroeiers zijn. 
Tegen de tijd dat de eiken voldoende omvang 
hebben, zouden deze populieren moeten wijken ten 
gunste van de eiken. De eik is als blijvende boom 
geplant, de boom met de grootste toekomstwaarde 
en ook grote ecologische waarde. 
 
We hebben in het gebied rond gelopen, met zowel 
de ecoloog, een landschapsbureau als afdeling groen 
van de gemeente. Zij hebben ons erop gewezen 
welke populieren op dit moment de eiken in de weg 
staan. Duidelijk is bij sommige eiken te zien, dat de 
kroon zich niet evenwichtig rond kan ontwikkelen, 
omdat de populier het zonlicht wegneemt of gewoon 
te dicht op de eik staat.  
Deze populieren zullen dan ook als ‘wijker’ gaan 
verdwijnen. 
 
Behoud knotbomen als natuurhistorisch element 
Dwars door Het Waterwingebied staan nog 
verschillende rijen knotbomen langs greppels. Dit 
zijn oude perceelgrenzen. Op historische kaarten van 
200 jaar geleden zijn deze goed zichtbaar. In het 
Groenbeheer is gekozen om een beperkt aantal van 
die oude perceelgrenzen te behouden.  
Knotbomen horen in een open landschap in weer en 
wind te staan en moeten 
voldoende zon kunnen 
krijgen. Om deze oude 
erfgrenzen te behouden 
moeten er dus omliggende 
bomen en struiken wijken. 
Bij sommige knotbomen 
(m.n. in de noordkant). is 
duidelijk welke bomen en 
struiken het zonlicht wegnemen Helaas moeten 
hiervoor ook een paar grote bomen sneuvelen. Dit is 
het gevolg van de keus deze erfgrens te behouden. 
We hebben vreselijk staan ‘dimdammen’ en gekeken 
of gefaseerd gedund kan worden in plaats van alles 
nu in een keer weg te halen. Fasering blijkt echter 
een probleem. Het later alsnog weghalen van een 
dikke boom zal nieuwe aanplant beschadigen. 
Bovendien hebben sommige knotbomen op korte 
termijn zonlicht nodig om nog te kunnen overleven.  
 

 
 
 
De zwartkop moet op 
sommige plekken 
verkassen. Langs 
knotbomen verdwijnen 
struiken. Elders wordt er 
bijgeplakt.  
foto Kees Quaadgras. 

 
 



 4 

In het gebied even voorbij de bestaande poel wordt 
bij één stuk afgezien om struiken en bomen te 
verwijderen. De knotbomen zijn hier van minimale 
kwaliteit en de lijn wordt, doordat de aangrenzende 
stukken wel worden vrijgezet, voldoende als lijn 
herkend  
 
Ook elders in het gebied wordt afgeweken van het  
Groenbeheerplan, als het gaat om het herstellen van 
een oude erfgrens. De bedoelde erfgrens is nog maar 
nauwelijks zichtbaar doordat er al veel knotbomen 
bezweken zijn. Deze erfgrens zou hersteld kunnen 
worden door er knotbomen bij te planten. Om deze 
knotbomen dan weer voldoende kans te geven 
zouden er vervolgens een aantal eiken moeten 
sneuvelen om licht en ruimte voor deze nieuwe 
knotbomen te scheppen. Dit vond iedereen te veel 
van het goede. Hier is gekozen voor het behoud van 
de eiken. 
 
Het komt er nu op neer, dat slechts één 
verkavelingslijn gehandhaafd wordt en dat is de lijn 
die dwars door het hele noordelijke gebied loopt van 
noord naar zuid (van spoorlijn naar Van 
Randwijcklaan). De andere knotbomen gaan op in 
de natuur en zullen langzaam aan waarde inboeten. 
  
Poel en verwante beplanting 
Ter hoogte van de skatebaan wordt in het natte deel 
van het Waterwingebied een nieuwe poel aangelegd. 
In dit gebied is dus sprake van een volledige 
herinrichting, zeg maar metamorfose. 
Er ontstaat in dit gebied een heel andere ecologische 
inrichting en beleving.  
 
Het wordt een grote poel met aansluitend een natte 
inrichting. Poel en natte inrichting moeten de 
ringslang, salamander en bruine kikker weer 
terugbrengen.  
Een poel heeft zonlicht nodig. Bomen belemmeren 
dit. Daarnaast betekent bladval, dat de grond te 
humusrijk wordt. Ook voor deze natte inrichting 
zullen bomen worden gekapt. Daarnaast zal de 
grond moet worden afgeplagd om een natte 
inrichting te kunnen realiseren. 

 
Hier, net ten 
noorden van de 
skatebaan, wordt 
een poel 
gegraven. De 
bedoeling is dat 
daar kikkers, 
padden, 
ringslangen en 
libellen op af 
komen. 

foto Kees Quaadgras 

Om het water langs de Trekvogelweg meer bij het 
Waterwingebied te betrekken wordt het water langs 
de Trekvogelweg onderdeel van de natte inrichting. 

De struikenrij die nu in het Waterwingebied langs 
het water staat wordt als het ware verplaatst naar de 
overkant van het water  
Vanaf de Trekvogelweg zal je niet meer op het water 
kijken, maar op een strook groene struiken tussen de 
hoge bomen 
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de 
kant van Het Waterwingebied wordt slechts af en toe 
een cluster met struiken gehandhaafd en een paar 
hoge bomen, die iets verder van het water af staan.  
 
Aan de zuidkant van de poel (vlak over bruggetje) 
zullen nog wat struiken als omzoming van de poel 
gehandhaafd blijven. Aan de andere kant van het 
veld blijven de bomen staan maar gaan er struiken 
weg. Het handhaven van deze bomen is een 
compromis Je ervaart nog wel het hele open karakter 
en gelijktijdig vormt dit de overgang van nat naar 
meer droog gebied.  
 
In het Groenbeheerplan zou niet alleen het gebied bij 
de nieuwe poel worden afgeplagd, maar ook de twee 
daarop volgende veldjes. Hier wordt van afgezien, 
omdat de grond hier oploopt en afplaggen zo diep 
zou moeten, dat daardoor teveel wortels van 
aangrenzende struiken en bomen zouden worden 
vernield. Iedereen vond dit niet in verhouding tot het 
beoogde doel. 
 
Nieuw groen en nieuwe natuur  
 
Bos 

 
 
Voor de grote bonte specht 
komt er meer bos bij, in het 
noordelijk gedeelte.                       
foto Kees Quaadgras 
 
Het gaat hier niet om het 
stuk met stormschade, dat 
is al ingeplant en is een 
apart verhaal. 

 
Struiken langs de Weg van de Vrijheid 
Langs delen van de Weg van de Vrijheid worden aan 
de buitenkant struiken bij geplant, zodat deze singel 
breder wordt. Deze dichte rand blijft over de hele 
lengte zo gesloten mogelijk om optimaal als 
ecologische verbinding voor verschillende dieren te 
kunnen functioneren 
 
Verwijderen asfalt speelvelden 
De twee asfaltvelden in het gebied worden 
verwijderd en krijgen een groene inrichting. Het 
voormalige tennisveld wordt ingericht als 
kruidenrijk hooiland en het veld in het noorden 
wordt deels kruidenrijk hooiland, deels bos. In het 
noorden worden nog een aantal veldjes ingericht als 
bos met aan de randen struiken als afsluiting.  
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Stuw voor broekbosje 
Over het bruggetje Van Randwijcklaan wordt in de 
smalste watergang een stuw aangelegd. Doel is dat 
in deze watergang en in de verlengde daarvan 
liggende greppel water blijft staan. Hierdoor zal het 
broekbosje (broek = waterrijk) achter de waterput bij 
het bruggetje Van Randwijcklaan nat blijven. 
Geprobeerd wordt dit broekbosje te vergroten door 
op de hoek van de Weg van de Vrijheid/Van 
Randwijcklaan bomen en struiken te planten die 
hierbij aansluiten. 

 
 
De ijsvogel verblijft 
regelmatig in het 
broekbos bij t 
bruggetje. Daar 
verandert niets. 
Hooguit wordt de 
waterstand 
verhoogd.     
foto Kees Quaadgras 

 
Er wordt speciaal voor het ijsvogeltje nog elders in het 
gebied een steile wand gemaakt. Bekeken wordt nog waar 
dit het beste kan. 
 
Stinzenbeplanting 
In het meest zuidelijke deel van Het Waterwingebied 
worden meerdere soorten stinzenplanten gepoot.  
 
 
Speelveldjes aan de kant van Rustenburg 
In het Groenbeheerplan staat dat bij Rustenburg een 
van de speelveldjes verdwijnt. Dit wordt aangepast. 
Het meest noordelijke speelveldje wordt 
gehandhaafd als voetbalveld en opgeknapt. Het 
andere veldje blijft zoals het nu is en gaat gewoon 
mee in het reguliere onderhoud. 
 
Nieuwe entree Hogeweg 
Op termijn, als de opslagplaats van Eemfors 
weggaat, wordt de entree bij de Hogeweg opnieuw 
ingericht. De asfaltweg zal worden verwijderd en 
vervangen door een nieuw pad, dat aansluit op het 
fietspad. 
Ook zal hier de faunapassage worden afgemaakt en 
de beplanting op worden aangepast. Er gaan hier 
twee rode beuken uit, die herplant zullen worden in 
het grote veld bij het huidige tennisveld. 
 
Vleermuizen 
Er wordt bekeken of een bedrijf dat graag met zijn 
medewerkers een dagje in Het Waterwingebied wil 
werken om een van de waterputten om te vormen tot 
‘vleermuisbunker’. 
 
Onderhoud (binnen kort) 
In de watergang achter de hoge flat Trekvogelweg 
en achter de Horsten zal een deel van het riet worden 
verwijderd. In overeenstemming met het 

Groenbeheerplan blijft een deel oud riet staan voor 
de rietzanger en andere vogels en insecten. 
 
Bij de vijver Van Randwijcklaan (met kunstwerk 
bloem) wordt de oever meer natuurvriendelijker 
ingericht. Dit betekent dat stobben en andere houtige 
gewassen verwijderd worden. 
 
De greppels (slootjes) worden zoveel mogelijk 
tegelijkertijd met de eenmalige maatregelen 
geschoond en uitgediept. 
 

Langs de Weg van de Vrijheid vlak bij de Hogeweg 
groeit sinds kort een braamsoort zonder bramen (een 
zogenaamde exoot) die enorm aan het woekeren is.  
Van deze bramenstruiken en  ook het alles 
overwoekerende Japanse knoopkruid (o.a. langs het 
water achter de skatebaan) wordt nog bekeken hoe 
deze effectief verwijderd kunnen worden, zodat  er 
binnen een jaar niet weer hetzelfde probleem 
optreedt. 
 

foto Riekje Hoffman 

 
Aanbesteding 
De gemeente moet de uitvoering van het 
Groenbeheerplan openbaar aanbesteden. Deze 
werkzaamheden zullen met groot materieel 
uitgevoerd worden. Om te voorkomen dat na een 
jaar opnieuw met groot materieel in het gebied 
gewerkt zal worden, combineert de gemeente dit 
door tegelijk groot onderhoud te plegen. De 
maatregelen als gevolg van het Groenbeheerplan en 
grootonderhoud zullen daarom als een project 
worden aanbesteed. De gemeente wil ook het 
onderhoud voor de eerste paar jaar in deze 
aanbesteding meenemen 
Dit betekent dat er een eenduidig uitwerkingsplan en 
bestek moet komen om onnodige verrassingen en 
discussies te voorkomen. 
 
Tenslotte 
Als alle maatregelen in één seizoen worden 
uitgevoerd, zal dat aan niemand ongemerkt voorbij 
gaan. Wij prijzen ons gelukkig dat het 
Groenbeheerplan niet blind wordt aanbesteed. Door 
de wijze waarop iedere plek en boom besproken is, 
stemmen wij als bestuur in met de nu voorgestelde 
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maatregelen, hoe ingrijpend ook. Er is serieus naar 
ieders mening geluisterd en op onderdelen zijn de 
plannen genuanceerd en aangepast.  
 
De consequenties van de verschillende maatregelen 
doen soms pijn. Toch staan wij nog steeds achter het 
Groenbeheerplan, omdat dit de beste garantie is dat 
het gebied ook in de toekomst groen blijft en dat 
onze kleinkinderen nog van dit natuurgebied zullen 
kunnen genieten.  
Het gebied zal gevarieerder en ecologisch 
interessanter worden. De natuurhistorische waarde 
wordt vergroot en kinderen krijgen een eigen plek.  
 
Waar voor een paar jaar terug voor dit gebied nog zo 
‘gemakkelijk’ bouwplannen gemaakt werden, zal dit 
door deze investering van gemeente en provincie 
‘definitief’ tot het verleden behoren.  
Het feit dat de gemeente zelf deze groengebieden 
ziet als ‘groenkapitaal’, maakt dat wij vinden dat wij 
heel veel bereikt hebben. 
 
Vos 
Vlak voor het uitkomen van de vorige Nieuwsbrief 
hoorden wij dat een bewoner een vos in het gebied 
heeft gezien. Aangezien er geen tijd meer was om 
dit te verifiëren, (misschien was het wel een hond?) 
is dit niet gepubliceerd. Inmiddels hebben wij 
contact gehad met degene die de vos gezien heeft. 
Hij zat voor het raam van zijn atelier en zag ineens 
de vos langs rennen. Stomverbaasd uiteraard. Het 
Waterwingebied is kennelijk een gebied waar iets te 
halen valt! 
 

Bestuur 
Wij zijn blij dat Kees Quaadgras inmiddels 
volwaardig meedraait in het bestuur en zich ook 
formeel kandidaat stelt. 
Zeker bij de vele overleggen en ingrijpende 
voorstellen van de afgelopen paar maanden is het 
fijn iemand erbij te hebben, die er weer helemaal 
nieuw tegenaan kijkt. 
 
 
 

Uitnodiging 
Informatieve Ledenvergadering 
 

Op donderdagavond 20 oktober wil het 
bestuur graag de bovenstaande ingrepen 
nader toelichten. 
 

Later volgen er nog excursies; mogelijk 
in samenwerking met de gemeente. 
 

Tevens willen wij Kees Quaadgras 
voorstellen als nieuw bestuurslid van de 
Vrienden van het Waterwingebied. 
 

d.d. : 20 oktober 2011 
aanvang : 20.00 uur 
plaats : Groene Stee 
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