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foto Kees Quaadgras          “winter” januari 2012 ! 

 

Voor alle leden een goed en vooral gezond 2012 ! 
 
 

“Vrienden van het Waterwingebied”, v/h Eindstraat 22, NW Amersfoort 
KvK nr. 32085084  Bank: ABN-AMRO rek.nr. 54.92.35.175 

 
 
Dit jaar wordt voor de vereniging een jaar met grote veranderingen in Het Waterwingebied:  
 
- Half december is het bestuur akkoord gegaan met de concrete uitwerking van het 
Groenbeheerplan Waterwingebied  
- Eind december zijn de gesprekken over het sluiten van een Samenwerkingsovereenkomst met 
de gemeente hervat en zijn we tot overeenstemming gekomen. Op 16 januari zal deze worden 
ondertekend. 
- Begin januari wordt de kapvergunning ter inzage gelegd en in procedure gebracht.  
- Binnenkort worden de eenmalige maatregelen aanbesteed en wordt er een begin gemaakt met 
de uitvoering van het Groenbeheerplan.  
 
Algemene ledenvergadering van 20 oktober 2011. 
De vergadering is akkoord gegaan met het toetreden van Kees Quaadgras in het bestuur van de 
vereniging. Een hartelijk welkom ook vanaf deze plaats. 
 
De vergadering was verder volledig gewijd aan de Uitwerking van het Groenbeheerplan. 
Toegelicht is welke maatregelen worden getroffen, welke discussies zich hebben afgespeeld, 
met welke zaken wij wel of geen moeite hebben of hadden en welke zaken nog ter discussie 
staan. 
Aan de hand van een PowerPoint presentatie en een kaart van het gebied is verslag gedaan. De 
vergadering kon zich in de aanpak vinden. De keus om wel of niet actief met de gemeente 
samen te werken, was geen punt van discussie. Het was voor iedereen duidelijk: Je praat nu mee 
of je praat niet mee. Niet meepraten en achteraf nog met zaken komen is dan niet meer aan de 



orde. De vergadering was het met ons eens, dat met dit Groenbeheerplan en de uitwerking er 
van, wij de maximale garantie hebben dat dit gebied ook in de toekomst groen blijft. 
 
Wij hebben aan de aanwezigen gevraagd of er behoefte was aan een excursie met het bestuur of 
dat volstaan kon worden met de excursie die de gemeente zou organiseren (zo mogelijk samen 
met het bestuur). “Doe maar gezamenlijk”, was het antwoord. 
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente en de “Vrienden” 
Eind december is het bestuur akkoord gegaan met een Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente en de Vrienden van het Waterwingebied. Deze 
Samenwerkingsovereenkomst zal op maandag 16 januari 2012 in de openlucht in het 
Waterwingebied (bij Fluisterkuil) ondertekend worden. Om 12.00 uur maakt wethouder, 
M. Tigelaar, een korte wandeling door het gebied, waarna overgegaan wordt tot 
ondertekening. (Volgorde mede afhankelijk van het weer.) Mocht u in de buurt zijn, 
kom dan even langs bij deze voor ons heugelijke gebeurtenis. 
 
In deze Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd, dat het Groenbeheerplan  
(dd. 5-10-2010) en de uitwerking daarvan (jan.2011) leidend zijn bij de inrichting, het beheer en 
het onderhoud van het Waterwingebied. 
 
Artikel 1, met als titel ‘Doel samenwerking’, staat vermeld: 

- Onverminderd het formele opdrachtgeverschap van de Gemeente stellen Partijen zich ten 
doel op basis van gelijkwaardigheid samen te werken bij het doen uitvoeren van het 
Groenbeheerplan van het Waterwingebied.  

 
Verder staat in de Samenwerkingsovereenkomst beschreven:  

- dat de Vereniging (bestuur) betrokken gaat worden bij het wekelijkse overleg;  
- wanneer en hoe de samenwerking regelmatig geëvalueerd zal gaan worden;  
- dat wij tijdig geïnformeerd zullen worden over zaken die het gebied aangaan;  
- dat als er wordt afgeweken van door de vereniging gegeven adviezen dit gemotiveerd zal 

worden gedaan; 
- dat er in de begroting een aparte post wordt opgenomen waarmee de Vereniging iets kan 

doen wat ten goede komt aan het gebied;  
- dat de overeenkomst wordt aangegaan voor 5 jaar met een verlenging van nog eens 5 jaar; 
- en hoe wij eventueel op een nette manier uit elkaar kunnen gaan.  

 
Maar de kroon op het werk staat toch vooral in de inleiding van deze 
overeenkomst:  “De inbreng van de Vereniging bij de tot 
standkoming van het Groenbeheerplan is naar het oordeel van de 
Gemeente zeer waardevol geweest” 
én 
“De Gemeente heeft de Vereniging uitgenodigd de samenwerking 

voort te zetten in het belang van een optimale uitvoering van het Groenbeheerplan. De 
Vereniging heeft zich daartoe bereid verklaard.” 
 
Uit de Samenwerkingovereenkomst spreekt waardering voor de vereniging, zoals deze nooit 
eerder is uitgesproken. Dat geeft ons vertrouwen in de toekomst. Het bestuur vindt het een 
bijzondere overeenkomst en waarschijnlijk ook uniek voor Amersfoort. Een paar jaar geleden 
hadden wij een dergelijke samenwerking niet voor mogelijk gehouden. 
 
Dat geldt ook al voor de samenwerking zoals deze de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. 
Wij hebben deze samenwerking als zeer bijzonder ervaren.  
Er is veel overleg met verschillende partijen geweest, waarbij serieus geluisterd is. Alle partijen 
hebben soms moeten inschikken, ook wij. 
Maar wij zaten er zeker niet voor spek en bonen bij. 
 
Ontwikkelingen eind 2011 
Er zijn de afgelopen tijd nog een paar punten op de “i” gezet. Zo zijn er bij het bekijken van de 
laatste bestek-tekeningen nog een paar te kappen bomen van de lijst afgevoerd. Het totaal te 
kappen bomen is uiteindelijk door de boombesparende insteek zeker met de helft verminderd. 
Dit heeft vooral te maken gehad met het (gedeeltelijk) omleggen van de (te vernieuwen) 



asfaltpaden, met het gebruik van worteldoek en andere technische mogelijkheden. Ook bij de 
knotbomen is nog eens extra kritisch naar de noodzaak van kap gekeken. Als knotbomen al 
bijna de hele de dag in de zon stonden, is besloten om voor wat extra bezonning geen bomen op 
te offeren.  
Toch zijn het nog 46 bomen die gekapt gaan worden. Dit houdt deels verband met de aanleg van 
de nieuwe poel, maar ook omdat sommige eiken zich door de schaduwwerking van een grote 
populier niet goed kunnen ontwikkelen In die laatste situatie is dan gekozen voor het behoud 
van de eik, omdat die het meest duurzaam is en ook ecologisch van een grotere waarde. (Op een 
gezonde eik leven op de stam, de takken en de bladeren soms meer dan honderd verschillende 
organismen.) Een 5-tal bomen die moeten wijken zullen in het gebied zelf herplant worden. 
 
Bij de Hogeweg zal de entree naast Eemfors verdwijnen en een gesloten groene strook worden. 
Het wandelpad zal direct gaan aansluiten op het fietspad/doorsteek bij de Weg van de Vrijheid. 
Vanuit Het Waterwingebied is er dan geen uitzicht meer op het verkeer van de Hogeweg. 
 
Inmiddels is in het gebied waar de natuurspeelplaats komt al het nodige groen verwijderd. Dit 
om de grote bomen te sparen en vanuit die optie de speelplekken te kunnen inrichten. 
Aanwonenden hebben bericht van deze actie gekregen  
Bij de natuurspeelplaats aan de open kant in Het Waterwingebied worden nog de nodige 
struiken bijgeplant, maar dat gebeurt pas als de speelobjecten zijn geplaatst en de inrichting is 
afgerond. 
De entree van Het Waterwingebied bij de Spreeuwenstraat heeft nog net voor de kerst een 
opknapbeurt gekregen, waardoor deze vanaf de straatkant zichtbaarder is geworden. Deze 
opknapbeurt past in de totale aanpak van het gebied. 
 
Onderdeel van de komende werkzaamheden is ook het uitbaggeren van de greppels in Het 
Waterwingebied, zodat hier weer water in kan staan. 
 
Bij de Horsten zijn de vrijstaande garageboxen inmiddels afgebroken. Achter de flats komen 
nieuwe parkeervakken. Nu de garageboxen weg zijn, wordt de brug bij de Havikshorst 
verplaatst. Deze komt in het verlengde van de rijbaan te liggen, zodat deze entree ook vanuit de 
wijk zichtbaar is. In Het Waterwingebied komt de brug dan direct uit op het nieuwe sportveld. 
De bovengrondse afvalcontainers verdwijnen en hiervoor in de plaats komen ondergrondse 
afvalcontainers. 
 
Het lijkt er nu op dat alles financieel haalbaar is en komend jaar kan worden uitgevoerd. Dit 
betekent dat alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd (zoals aanleg speelvoorzieningen, 
graven poel, aanplanten groen, enz. en ook de bolletjes in het zuidelijk gedeelte de grond in 
kunnen gaan. Niet meegenomen in de eenmalige maatregelen zijn: de bebording en 
herkenbaarheid van de entrees. Dat is uitgesteld en komt later aan de orde.  
 
Kapvergunning 

Het college heeft op 28 dec. 2011 een kapvergunning 
(tegenwoordig omgevingsvergunning) verleend voor 
de bomen die om verschillende redenen, zoals eerder 
vermeld, gekapt zullen gaan worden. 
De vergunning is inmiddels gepubliceerd in 
Stadsberichten in Amersfoort Nu van 4 januari 2012.  

Deze vergunning ligt tot en met 7 februari ter inzage. Tot die dag kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken tegen het verlenen van deze kapvergunning. Voor meer informatie over deze 
verleende vergunning, kunt u terecht bij het Vergunningenloket, Stadhuisplein 1. Binnen de ter 
inzage periode wordt er een excursie georganiseerd om u te informeren waar en waarom deze 
bomen gekapt zullen gaan worden. 
 
Elke boom die op de lijst staat is met ons besproken. Wij hebben met deze lijst ingestemd, 
omdat wij ervan uitgaan, dat deze kap de duurzaamheid van het gebied ten goede komt (herstel 
paden, aanleg nieuwe poel, behoud lijn met knotbomen, speelveld bij Horsten, veiligheid) 
 
Omdat naast deze kap er straks honderden bomen bijgeplant worden (m.n. noordkant van Het 
Waterwingebied) en er ook nog andere biotopen worden  toegevoegd, betekent dat uitvoering 
van het Groenbeheerplan de diversiteit van het gebied zal vergroten. 



Maar deze hele actie betekent voor ons vooral dat dit gebied als groengebied voor jaren wordt 
veilig gesteld. Voor dat laatste is de vereniging vooral opgericht. Met deze grootschalige 
ingrepen hebben wij bereikt dat het ‘vechten om het behoud’ verleden tijd is en we ons nu 
kunnen richten op het ‘groen onderhoud’ zelf. 
 
Excursie 
De excursie vindt plaats op zaterdag 21 januari.  
Gestart wordt in  Basisschool De Kinderhof aan het Fürglerplein om 13.30 uur. Na een korte 
presentatie worden groepen geformeerd om in Het Waterwingebied zelf te gaan kijken.  
Deze excursie is een gezamenlijke actie van de Gemeente en de Vrienden. 
 
Ervaring nieuw bestuurslid: Kees Quaadgras 
Hoewel officieel pas sinds 20 oktober ‘in dienst’ als bestuurslid, draaide ik in de praktijk al een 
klein half jaartje mee. Ik stond en sta nog steeds verbaasd over de vele vergaderingen, en 
bijeenkomsten in het veld die er nodig zijn om tot een uitvoering te komen waar iedereen min of 
meer achter staat. 
Er waren nogal eens verschillen van inzicht, met name tussen de externe landschapsarchitecten 
enerzijds en ons bestuur anderzijds. Op enkele punten hebben we met pijn in ons natuurhart 
toegegeven, bij andere punten moesten we ook even slikken maar zagen we de redelijkheid van 
de plannen in. Maar er zijn ook meerdere punten waar we keihard vast hielden aan onze mening. 
Gemiddeld genomen mogen we absoluut niet mopperen, integendeel. Ik denk dat het 
vernieuwde Waterwingebied er prima uit komt te zien. Nog niet direct, maar wel na enkele 
groeiseizoenen. 
 
Ik wil op deze plaats nog twee pluimen uitdelen aan mijn medebestuursleden Roelie en Riekje. 
Hun inzet, betrokkenheid en kennis van zaken is bijzonder te noemen, evenals de kritische wijze 
waarop zij officiële stukken lezen en bestektekeningen bekijken. Ik wil ook wijkbewoner Jos 
Ruijssenaars bedanken voor de inzet van zijn kennis en tijd, hetgeen meermalen resulteerde in 
verstandige beslissingen. Als deelnemer van de Adviesgroep had hij zich opgegeven om bij de 
verdere uitwerking betrokken te worden. 
 
Tekenen van herfst en lente door Kees Quaadgras 
Voor dit stukje over de natuur in Het Waterwingebied maak ik zondag 8 
januari een korte wandeling. Van een door doemdenkers zonder enige 
meteorologische kennis aangekondigde ‘horrorwinter’ is nog geen sprake 
en de komende week blijft het ook nog aan de warme kant. Tenminste, 
voor januari.  
Dat is wel gunstig voor reigers en ijsvogels want die kunnen dan hun 
hoofdvoedsel blijven vangen: vis. Vooral voor de ijsvogel is dat wel zo 
prettig omdat hun aantal door twee strenge winters behoorlijk was 
ingezakt. De ijsvogel zie ik trouwens niet, maar een blauwe reiger wel. 
 
Op de grasvelden groeien hier en daar, hartje winter, madeliefjes. En hier en daar is frisgroen 
fluitenkruidblad te zien. In enkele hazelaars zijn de eerste vrouwelijke, roze bloempjes te zien. 
Dat is een maand te vroeg!  

 
 
 
 
 
 

 
Zo’n zachte winter kan wel een teken zijn dat de aarde opwarmt. Vast staat wel dat dieren en 
planten migreren. Zeer regelmatig komen voor Nederland nieuwe planten-, insecten- en 
vogelsoorten zich hier vestigen. Omdat de temperatuur hier nu voor hen ook aangenaam is. 
 
Andere planten vertrekken naar noordelijker streken. Door al die migraties dreigt het natuurlijk 
evenwicht verstoord te raken. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de natuur waar wij 
mensen ook afhankelijk van zijn. Denk alleen maar aan zuurstof, dat planten als afvalstof 
produceren maar dat voor de meeste dieren een eerste levensbehoefte is. 
 



De weinige overgebleven bessen van de Gelderse roos zorgen voor vuurrode kleuraccentjes te 
midden van het grauwe bruin en groen. Kennelijk zijn deze besjes voor 
vogels minder aantrekkelijk dan de vlierbessen.  
 
Toch is er nog heel wat vogelleven in het Waterwingebied te vinden. Ik 
fotografeer er eentje die een flinke molshoop als uitkijkpost gebruikt. 
Vooruitlopend op de winter hebben de mollen diepere gangen gegraven 
omdat wormen en andere beestjes gewoonlijk ook dieper zitten, ter 
bescherming tegen de vorst. De diepere gangen leveren meer aarde op. 
Dat verklaart waarom de molshopen in het winterseizoen groter zijn dan 
in voorjaar en zomer. 

 
Verder zie ik gaaien, kokmeeuwen, een mees en een roodborst. Die laatste 
heeft al een beetje de lente in het hoofd en zingt voorzichtig een liedje. Een 
merelvrouw loopt pal langs me heen, op minder dan drie meter. Ik moet de 
lensinstelling veranderen om haar te kunnen fotograferen. 
 
Onder een grote, bemoste populier staat een flinke pluk paddenstoelen, 
waarschijnlijk zwavelkopjes. Zo zijn de tekenen van de herfst en de lente 
tegelijkertijd te zien. 
 

 
 

Maandag 16 januari, 12.00 uur 
 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 
(bij de Fluisterkuil) 

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 
 

 
 

Uitnodiging 
 

 
 

Excursie info kapvergunning 
Zaterdag 21 januari start 13.30 uur Basisschool 

“De Kinderhof” Fürglerplein (bij sporthal) 
Na een presentatie met uitleg van ca een uur, begint de excursie  

in Het Waterwingebied om ter plekke te kijken. 
 

Bewoners in Liendert en Rustenburg hebben een schriftelijke uitnodiging gekregen  
van de gemeente. Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kunt u dat alsnog doen bij: 

Arthur Wopereis, abt.wopereis@amersfoort.nl of telefonisch (033) 469 5034. 
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Informatiedag Waterwingebied: 
 

Zaterdag 15 september tussen 10.00 – 15.00 uur 

Locatie: Waterwingebied, veld bij ingang Van Randwijcklaan 

Herkenbaar: aan witte tenten 

Start excursies: 10.30 uur, 12.00 uur en 13.30 uur 

 
 

 

 
2012 februari 

  

 
2012 augustus 

 
 

“Vrienden van het Waterwingebied”, v/h Eindstraat 22, NW Amersfoort 

KvK nr. 32085084  Bank: ABN-AMRO rek.nr. 54.92.35.175 
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In deze Nieuwsbrief: 

� Informatiedag Waterwingebied  zaterdag 15 september in Het Waterwingebied 

� Van Groenbeheerplan naar uitvoering- en onderhoudsplan: het bestek. 

� Convenant 

� Van Groenbeheerplan naar Onderhoudsplan – het proces  

� Nieuw bestemmingsplan met nieuwe bestemming Waterwingebied 

� Project IVN: opknappen Heemtuin Liendert 

� Gevraagd: Hand & spandiensten in Waterwingebied 

� Gemeentelijk Loket Woonomgeving: ook voor Het Waterwingebied 

� Sperwer in Waterwingebied 

� Betalen contributie 2012 

� “Weetjes”: van allerlei 

 

Informatiedag werkzaamheden Waterwingebied  
Leden die in Liendert of Rustenburg wonen, zullen inmiddels de gezamenlijke 

uitnodiging van de gemeente en Vrienden van het Waterwingebied voor de 

informatiedag in Het Waterwingebied op zaterdag 15 september ontvangen hebben. Ook 

via deze Nieuwsbrief wordt u daarvoor van harte uitgenodigd. 

 

Tijdens de informatiedag kunt u informatie krijgen over de werkzaamheden die nog dit 

najaar in Het Waterwingebied van start gaan. De werkzaamheden hebben te maken met 

de uitvoering van het Groenbeheerplan dat oktober 2010 door het college van B&W is 

vastgesteld. De noodzakelijke bomenkap heeft hiervoor al in februari plaatsgevonden. 

Het gaat nu om eenmalige ingrepen, zoals de aanleg van een grote poel, een nat-

drasinrichting, een heuvel (‘zanddepot’ van de afgegraven grond), realiseren van 

natuurvriendelijke oevers, de aanleg van de natuurspeelplaats en een sportveld, het 

bijplanten van heel veel bomen, poten van stinzeplanten (voorjaarsbloemen) en het 

herstel van de asfaltpaden en in een enkel geval de aanleg van een nieuw asfaltpad. 

 

Op zaterdag 15 september tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u in Het Waterwingebied 

(ingang stadsplattegrond Van Randwijcklaan) terecht voor al uw vragen over deze 

werkzaamheden. 

Naast deze eenmalige ingrepen is er een onderhoudsplan voor de komende jaren 

gemaakt en ook daarover kunt u informatie krijgen. Wilt u kijken waar wat nu precies 

komt, dan kunt u meelopen met een van de excursies. Er zijn 3 mogelijkheden om mee te 

lopen: start om 10.30 uur, 12.00 uur en 13.30 uur. Elke excursie duurt ca 1 uur.  

 

U bent van harte uitgenodigd. Wij stellen het op prijs als u langs komt 

 

Het Bestek. 

Van Groenbeheerplan naar uitvoering- en onderhoudsplan  

Deze informatiedag is een afsluiting van een periode 

van veel overleg met uiteindelijk het maken van een 

‘bestek’ om te kunnen aanbesteden.  

De uitvoering van de eenmalige ingrepen en het 

onderhoud staan beschreven in een bestek. Dit is een 

heel gedetailleerd boekwerk geworden.  
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Zowel de aannemer, de gemeente als wij moeten weten waar we aan toe zijn. 

 

Alles staat niet alleen beschreven, maar is ook op kaarten aangegeven: bijvoorbeeld tot 

waar wordt gemaaid, hoe vaak en wanneer; hoe houden we de knotbomen vrij, wanneer 

wordt er geknot; waar wordt wat bijgeplant, welke soorten, hoe kan de woekering van 

zeer ongewenste planten bestreden worden, welk niveau van vuilverwijdering willen we 

en is dat haalbaar, enz. enz.  

 

De insteek was, dat de aannemer voldoende zelfstandig moet kunnen werken, maar er 

ook ruimte moet zijn voor overleg en afstemming én uiteraard allemaal passend binnen 

de streefbeelden en bedoelingen van het Groenbeheerplan. 

Voor de zomervakantie was de aanbesteding besteksklaar en kon dit gepubliceerd 

worden, zodat aannemers konden inschrijven. De sluitingstermijn van de inschrijving 

was 3 september. Misschien is er op zaterdag 15 september al meer bekend, maar dat is 

afhankelijk van het doorrekenen en bekijken of aan alle gestelde eisen wordt voldaan 

(certificaten, voorbeeld projecten, enz.) en of het college al een besluit genomen heeft. 

Pas daarna zullen we weten wie de komende jaren het onderhoud zal gaan doen en zullen 

ook de eenmalige ingrepen kunnen worden uitgevoerd. 

 

Convenant 

Het sluiten van het convenant in 

januari met de gemeente is niet een papieren overeenkomst gebleken: het wordt in de 

praktijk als vanzelfsprekend nagekomen. Er vindt een normale uitwisseling van 

informatie plaats en afhankelijk van discussie of argumenten kunnen gemeentelijke 

plannen soms worden aangepast. Wij mogen rustig stellen, dat de situatie zeer 

uitzonderlijk is, ook omdat deze eigenlijk zo normaal verloopt.  

 

Van Groenbeheerplan naar Onderhoudsplan: het proces. 

In het definitieve bestek kunnen wij ons goed vinden. 

Het bestek is volledig vanuit Het Groenbeheerplan opgesteld. Ook het convenant dat het 

bestuur van de Vrienden met de gemeente in januari heeft gesloten is onderdeel van het 

bestek geworden.  

 

Zowel voor de gemeente als voor ons was de aanbestedingsprocedure een hele ervaring. 

Voor de gemeente omdat niet eerder bewoners/burgers zo nauw bij het opstellen ervan 
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betrokken waren, voor ons omdat alles nieuw was en onze vragen dus soms erg 

‘verrassend’ voor de gemeente waren. Het ‘waarom dit en waarom niet zo’, was een veel 

voorkomende vraag. Het heeft iedereen scherp gehouden.  

 

Het eerste concept had vooral een algemeen en goed bedoeld karakter, maar gaf o.i. te 

veel ruimte voor discussie over zaken die volgens ons geen discussie meer zou moeten 

geven. In het bestek misten wij aanvankelijk het specifieke van het Groenbeheerplan. Er 

stond wel in ruime mate de term ‘ecologisch beheer’ in (op zich prima), maar wij misten 

het expliciet opnemen van de streefbeelden uit het Groenbeheerplan met zijn eigen 

gidssoortensystematiek.  

 

Wij hebben voorgesteld om waar mogelijk de lijn van het Groenbeheerplan te volgen en 

de daar gehanteerde termen te gebruiken, tenzij dit uiteraard om begrijpelijke redenen 

niet kon. Het bestek is aangepast en volgens ons is het een stuk duidelijker en 

leesbaarder geworden, ook voor de leek.  

 

Het bestek bestaat voor wat betreft de uitvoering uit 2 delen: de eenmalige ingrepen 

(herstel en herinrichting) en het tweede deel: onderhoud en beheer. 

 

Bij de aanbesteding is de prijs doorslaggevend of zoals het in de publicatie staat: “Het 

gunningscriterium is de economisch meest voordelige aanbieding”. 

De prangende vraag voor ons was dan ook: hoe waarborgen we de kwaliteit? Hier 

hebben we het bestek dan ook nauwgezet op beoordeeld, door naast de werkzaamheden 

ook de eisen waaraan de aannemer moet voldoen goed te bekijken. Wij zijn erg content 

met het resultaat. Door deze aanbesteding wordt het groenonderhoud voor tenminste vijf 

jaar gegarandeerd. Niet niks!! 

 

Nu afwachten of er een aannemer uit komt rollen die net zo content is met zijn opdracht 

en er ook plezier aan wil beleven. 

 

Er heeft veel discussie plaatsgevonden. Bijvoorbeeld bij herstel en herinrichting over: de 

poel; tot waar, de asfaltpaden; materiaalkeus, de banken; materiaalkeuze en hoogte, de 

prullenbakken; waar-hoeveel, enz.). Daarbij ging het om wensen en om mogelijkheden  

Ook onderhoud gaf de nodige discussie of beter gezegd alles moest precies in kaart 

gebracht worden, dus: hoe, tot waar en hoe vaak moet je iets doen om de streefbeelden 

uit het Groenbeheerplan te realiseren?  

En wie controleert wat? 

 

Vooraf hadden wij niet kunnen inschatten dat dit zo’n lange en intensieve weg zou 

worden. Maar wij denken dat bij alle betrokkenen duidelijk is geworden, dat dit 

Groenbeheerplan met zijn streefbeelden en gidssoortensystematiek zorgt dat het 

onderhoud in Het Waterwingebied meer is dan er even met een grasmachine overheen 

gaan of even snoeien. De discussies hebben heel veel winst voor een groen 

Waterwingebied opgeleverd.  

 

Met deze aanbesteding en het afsluiten van het convenant vinden wij dat er de afgelopen 

paar jaar erg veel bereikt is. Onze inzet om dit gebied vooral blijvend groen te houden is 

meer dan gelukt. 
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Bestemmingsplan Amersfoort-Oost 
Voor het oostelijk gedeelte van Amersfoort (met o.a. Liendert en Rustenburg) is een 

nieuw bestemmingsplan in de maak. Het bestuur heeft een reactie gegeven op het 

concept-bestemmingsplan. Onze reactie bestond uit 3 punten. 

 

1.) Het Waterwingebied kreeg in het nieuwe bestemmingsplan ondanks het vastgestelde 

Groenbeheerplan de standaard ‘groen-bestemming’.   

In het concept bestemmingsplan bestond echter naast de standaard ‘groen-bestemming’ 

ook een ‘bestemming ecologie’.  

Het bestuur van de Vrienden vond deze standaard ‘groen-bestemming’ te mager en heeft 

dit in een reactie aan het college geschreven. Wij vonden dat Het Waterwingebied de 

‘bestemming-ecologie’ zou moeten krijgen. De ecologische-bestemming bleek echter 

alleen weggelegd voor grotere ecologische verbindingen, zoals het Valleikanaal.  

 

Binnen het stadhuis werd wel begrepen, dat Het Waterwingebied meer is dan standaard 

groen. Er is voor Het Waterwingebied daarom een groen+ bestemming gemaakt: de 

bestemming ‘Waarde-natuur en landschap’.Het gaat daarbij om een zogenaamde 

dubbelbestemming. Het krijgt de standaard ‘bestemming groen’ en daarbovenop ook nog 

de bestemming ‘Waarde-natuur en landschap’. 

Deze dubbelbestemming is als volgt in het aangepaste bestemmingsplan opgenomen.  

 

Artikel 34 Waarde - natuur en landschap (dubbelbestemming) 

34.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - natuur en landschap (dubbelbestemming)' aangewezen gronden 

zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

1. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van landschaps- en 

natuurwaarden; 

2. werken en/of werkzaamheden in het kader van de uitvoering van het 

groenbeheerplan waterwingebied, zoals die is vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders op 5 oktober 2010. 

34.2 Bouwregels 

Voor het bouwen op de gronden als bedoeld in lid 1 gelden de volgende regels: 

a. op en in de gronden mag niet worden gebouwd; 

b. het bouwen volgens de andere bestemmingen mag uitsluitend geschieden nadat 

zo nodig advies is ingewonnen van een door het bevoegd gezag aan te wijzen ter 

zake deskundige over de aanwezige en te behouden landschaps- en 

natuurwaarden. 

 

In dit artikel is dus expliciet het Groenbeheerplan Waterwingebied opgenomen. Hiermee 

krijgt het Groenbeheerplan via het bestemmingsplan ook een ‘wettelijke’ status.  

Het bestemmingsplan moet nog door de raad worden vastgesteld, maar verwacht wordt, 

dat dit niet tot een wijziging zal leiden. 
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2 ) Een ander bezwaar was het ontbreken van een 

begrenzing van Het Waterwingebied. Door het 

ontbreken van een begrenzing zou onduidelijkheid 

ontstaan op welk gebied het Groenbeheerplan 

precies van toepassing is. Dat was voor ons een 

belangrijk punt. Op het kaartje hiernaast ziet u tot 

waar het Groenbeheerplan van toepassing is. 

 

 

 
Donkere gedeelte:’bestemming groen’  

met dubbel bestemming‘Waarde-natuur en landschap’ 

 

 

3.) Verder bleek, dat de oude karakteristieke knotessen (historische en monumentale 

waarde) niet meer als te beschermen bomen in het bestemmingsplan zouden worden 

opgenomen. Aanvankelijk werd gezegd, dat dit via het Groenbeheerplan gewaarborgd 

zou worden. 

Daar waren we het niet mee eens. Amersfoort gaat met een officiële lijst van te 

behouden bomen werken. Staat een boom hier niet op, dan mag deze zonder 

kapvergunning straks gekapt worden. Wij vinden dat als er straks een officiële 

bomenlijst is, deze ook duidelijk en eenduidig zijn. Wij hebben de knotessen daarom 

aangemeld voor de bomenlijst. Dit lijkt te worden overgenomen. (De lijst moet nog 

worden goedgekeurd.) Daarnaast werkt het Groenbeheerplan nog als achtervang, omdat 

het bestuur over zaken die Het Waterwingebied aangaan steeds worden betrokken of 

vooraf worden geïnformeerd. Door de voorgestelde aanpassingen zijn onze bezwaren 

weggenomen, waardoor het alsnog indienen van een zienswijze dus niet nodig was. Wij 

zijn blij met de aanpassingen.  

 

Heemtuin 
Een groep enthousiaste leden van de IVN heeft het initiatief genomen om iets aan de 

heemtuin te doen. Deze tuin is nodig aan een grote opknapbeurt toe. Inmiddels is er een 

werkgroep geformeerd, waarin veel ‘groene vingers’ en instellingen zitting hebben. Zij 

hebben een onderhoudsplan gemaakt voor de heemtuin.  Onlangs is er een kennismaking 

en informatieavond georganiseerd en een werkdag. 

Een mooi initiatief en hopelijk met een mooi resultaat 

 

Hand & spandiensten Waterwingebied 

Zoals u heeft kunnen lezen is het onderhoud in Het Waterwingebied voor de komende 5 

gegarandeerd. Toch zouden we het goed vinden als bewoners zelf wat ondersteunende 

werkzaamheden zouden willen verrichten. Het komt de betrokkenheid in menig opzicht 

ten goede. 

 

We denken aan heel beperkte werkzaamheden, bijvoorbeeld aan een knot-ploeg 

(zelfstandig of in overleg en/of met ondersteuning van de aannemer, adopteren van de 

poel of handmatig maaien van de nat-dras inrichting (machines zakken weg in de grond), 

enz. Er zijn waarschijnlijk meer klussen waar ondersteuning vanuit de bewoners 

verlichting zal kunnen betekenen en die leuk zijn om te doen. In Schuilenburg is al een 
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bewonersploegje dat hand- en spandiensten bij de poelen en de ecologische oevers 

verricht. Voor alle duidelijkheid: het is geen vervanging van normaal onderhoud, hooguit 

een aanvulling! 

 

Tijdens de informatiedag op zaterdag 15 sept. kunt u aangeven of u interesse heeft. Als 

het initiatief haalbaar is, zullen deze hand- & spandiensten pas van start gaan nadat de 

grote werkzaamheden achter de rug zijn. 

 

Sperwerbroedsel mislukt  (Kees Quaadgras) 

Begin april van dit jaar werden ze voor het eerst weer gesignaleerd: een sperwerpaar. De 

dagen erna leek er sprake te zijn van een serieuze relatie. Een oud nest, nota bene pal 

langs de Weg van de Vrijheid, werd opgekalefaterd. Op het gebied van seks wist het duo 

ook van wanten.  

Krap twee weken later was er minstens één ei gelegd. Dat 

kon worden afgeleid uit de permanente aanwezigheid van 

het vrouwtje op het nest, waarbij meestal slechts haar staart 

zichtbaar was. Weer twee weken later (er was al uitgerekend 

wanneer het eerste jong zou worden geboren), is het ergens 

fout gegaan.  

De sperwers waren vertrokken. 

 

Op de een of andere manier moet het broedsel zijn 

verstoord. Misschien door een kraai, of mogelijk door het 

noodweer dat enkele dagen eerder losbarstte. Maar sneu was 

het, voor de sperwers, maar ook voor het Waterwingebied. 

Want hoewel veel mensen roofvogels maar nare beesten vinden - zij vangen immers van 

die leuke, kleine zangvogeltjes - geeft de aanwezigheid van de sperwers aan dat het 

Waterwingebied een gezonde hoeveelheid broedvogels heeft.  

 

Belangrijk is verder dat de sperwer voornamelijk de minder snelle, meestal minder 

gezonde vogels vangt. Op die manier draagt de roofvogel bij aan een gezonde 

vogelstand. Hoe dat kan is wel een beetje een raadsel, want wie uitrekent hoeveel 

vogeltjes de sperwers oppeuzelen komt tot forse getallen. Het mannetje neemt twee 

vogels per dag voor zijn rekening, het grotere vrouwtje wel drie. Dat zijn er dus vijf per 

dag. Per jaar kom je dan uit op 1825 vogeltjes. En dan zijn de jonge sperwers nog niet 

eens meegeteld. 

Hier komt nog bij dat kraaien, eksters en gaaien ook wel 

een eitje of jong vogeltje lusten. Toch daalt de vogelstand 

door al dat jagen niet noemenswaardig. Dat is op zich al 

een klein wondertje. 

 

Ook in het noordelijk gedeelte van Het Waterwingebied is 

een sperwer broedsel geweest. Het jong was duidelijk te 

horen en te zien in zijn vlucht. Ook boven de wijk 

Rustenburg is een sperwer in de lucht waargenomen. Dus 

hopelijk zal dit jong hier in Het Waterwingebied groot 

worden. 
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Meldpunt Woonomgeving 

Heeft u klachten over gevaarlijke situaties, ongedierte of onderhoud (afgewaaide takken, 

glas op paden, enz.) dan kunt u terecht bij het gemeentelijk Meldpunt Woonomgeving. U 

kunt bellen (14 033 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur), Sms’en (stuur het bericht naar 

4411) of mailen (online via www.amersfoort.nl aanklikken [loketten] enz.). Vermeld 

altijd duidelijk waar het over gaat en om welke plaats precies. Meer informatie vindt u 

op de website van de gemeente Amersfoort. 

 

Contributie 2012 
Leden die dit jaar hun contributie van  € 5,00 nog niet overgemaakt hebben, wordt 

gevraagd dit alsnog te doen. U kunt uw contributie overmaken op rek.nr. 54.92.35.175 

van de ABN-AMRO met vermelding contributie 2012. Bijvoorbaat hartelijk dank. 

 

Weetjes 
� Bij het drukken van deze Nieuwsbrief is nog niet bekend wie het onderhoud de 

komende vijf jaar zal gaan doen. Wij willen vanaf hier ISS bedanken voor het 

onderhoud dat zij het afgelopen jaar in Het Waterwingebied hebben gedaan. Er was 

een goede samenwerking. Afspraken zijn goed nagekomen en er werd alert op 

meldingen gereageerd. Hiervoor onze dank. 

 

� “Elke” boom schijnt zo langzamerhand zijn eigen ziekte te hebben. Zo ook nu de es. 

Er is een zogenoemde Essenziekte of 

Essentakziekte. Deze essenziekte rukt ook op in 

Nederland.  

Nog maar een paar jaar geleden werd deze ziekte 

voor het eerst in ons land gesignaleerd. De 

schimmelziekte is een serieuze bedreiging voor 

essen. Takken sterven af. En in het buitenland, 

waar de ziekte al langer huishoudt, gaan veel essen 

dood.  

 

Binnenkort wordt er ook onderzoek gedaan naar de 

staat van de essen in Het Waterwingebied. Wij 

houden ons hart vast. Er zijn al essen aangetast, wat 

zichtbaar is aan o.a. de kale takken. (zie foto 

hiernaast van internet ) 

 

� De knotbomen worden volgend jaar geknot. Het kappen van struiken en bomen 

vlakbij de knotbomen was voor de knotbomen een grote ingreep. Zij komen ineens 

meer in de wind te staan en dat kan gevolgen hebben voor de stabiliteit. Er werd 

daarom geadviseerd de volgende grote ingreep pas in het volgend jaar te doen. 

Daarom is er ook niet direct geknot.  

 

� Onlangs zijn er 3 populieren gekapt vanwege de slechte staat waarin zij verkeerden. 

De andere populieren zijn volgens het onderzoek nog dusdanig goed dat hier alleen 

de dode takken uitgehaald worden. 
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� Na de storm in mei 2009 zijn in het noordelijk gedeelte staken blijven staan t.b.v 

verschillende soorten vogels. Zo ‘vertoeven’ o.a. sperwers, kraaien en buizerd graag 

in hoge bomen. Ook de specht kan hier zijn voordeel mee doen. Er is onderzoek 

gedaan naar de staat van veiligheid van deze staken. 

De eerste berichten zijn, dat deze onvoldoende blijkt te zijn. Als het rapport uit is, zal 

worden beoordeeld wanneer, wat te doen. 

 

� Eikenprocessierups: Op verschillende plekken in Amersfoort is dit jaar de 

eikenprocessierups weer aangetroffen. De rups is in het begin van de zomer in veel 

eikenbomen aanwezig. Ook in Het Waterwingebied is deze (beperkt) gesignaleerd.  

Contact met de brandharen van deze rups kan klachten veroorzaken, zoals jeuk, 

huiduitslag of irritatie aan ogen of luchtwegen. Bestrijding heeft inmiddels 

plaatsgevonden. 

     de plaats was herkenbaar aan lint 
 

� Bij de vijver achter de Valkenhorst is voor de zomer een picknicktafel geplaatst. In 

het verleden heeft hier een bank gestaan. 

 

� Er is veel aandacht voor het verwijderen van sterk woekerende planten als Japans 

knoopkruid en de exotische prachtframboos. Deze zijn in het voorjaar op 

verschillende plaatsen verwijderd. Dit zal nog wel vaker moeten gebeuren, want deze 

planten zijn erg hardnekkig. Hopelijk heeft dit op termijn resultaat. 

 

� Voor de zomer is er ook veel opschot van populieren verwijderd. Dit moest allemaal 

met de hand verwijderd worden. 

 

� De stroken langs de te handhaven knotbomen worden zoveel mogelijk vrijgehouden. 

Er wordt nog bekeken hoe kan worden voorkomen dat de buitenste rand teveel een 

‘haageffect’ krijgt.  

 

� Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben onze 

bestuursleden, Piet en Martha van der Doe, beiden 

een lintje gekregen voor het vele vrijwilligerswerk 

dat zij hebben gedaan en nog doen. Ook vanaf deze 

plaats hartelijk gefeliciteerd met deze verdiende 

onderscheiding.  
 

 

 

 

 

 

Wij  hopen  u  zaterdag  15  september  2012  tussen 10.00-15.00 uur  

in  Het  Waterwingebied  te  ontmoeten !! 
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