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De werkzaamheden zijn begonnen. 
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Wie onlangs nog in Het Waterwingebied is geweest, ziet dat in het hele gebied gewerkt wordt. 
Nadat het Groenbeheerplan in oktober 2010 was vastgesteld dachten wij dat er snel begonnen kon 
worden met het werk. Daarin hebben we ons danig vergist. Van ‘een plan’ moest ‘een bestek’ 
gemaakt worden en daarna moest dit worden aanbesteed. Daar zijn wij als Vrienden van het 
Waterwingebied nauw bij betrokken geweest. Daar kwamen vragen aan de orde als: Wat moet 
waar precies? En hoe moet dat dan precies? En wordt bij de gunning van het werk uitsluitend naar 
de goedkoopste aanbieder gekeken of ook naar kwaliteit. En wat is kwaliteit en zijn er wel 
objectieve kwaliteits toetsingscriteria te formuleren. Iedereen heeft hierin meegedacht en dat gaat 
niet vanzelf, want alleen kiezen op basis van geld is niet moeilijk.  
 
Toen bekend was aan wie het werk gegund werd,  betekende dit niet dat het werk daadwerkelijk de 
week erop kon beginnen. Kortom alles bij elkaar heeft het hele proces meer tijd gekost dan wij 
vooraf konden voorzien. Maar nu is het zover. 
 
Aanbesteding. 
Het werk is gegund aan de Firma Sight Landscaping. Zij mogen de komende jaren Het 
Waterwingebied onderhouden en de eenmalige maatregelen in het gebied realiseren. Voor de 
aanleg van de eenmalige werkzaamheden zijn zij een samenwerking aangegaan met firma Reimert 
uit Almere. Deze laatste firma doet het grondverzetwerk.  



Sight Landscaping was niet alleen de goedkoopste bieder, maar gaf ook aan meer te willen doen 
dan het basisprogramma. Zo wil Sight Landscaping het onderhoudsniveau een niveau hoger 
uitvoeren dan de gemeente voor de stad hanteert. Juist nu de gemeente in het kader van de 
bezuinigingen het niveau nog eens verlaagd heeft is dit een pluspunt. Wij zijn blij met dit en andere 
extra punten. 
 
Informatie 
Tijdens de grote werkzaamheden is er eens in de veertien dagen een inloopspreekuur. (Oneven 
weken op dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur in de keet op de hoek Weg van de Vrijheid / Van 
Randwijcklaan.) Hier kunt u met uw vragen en opmerkingen terecht. Daarnaast staan er op 
verschillende plaatsen informatieborden. De werkzaamheden gaan tot de zomer duren.  
 
Waar gewerkt wordt ...... 
Een mooi ontwerp op tekening gaat niet zonder ingrepen in het groen, zo is iedereen die dit nog 
niet op zijn netvlies had, nu wel duidelijk. Zelfs daar waar veel bomen en struiken worden 
bijgeplant zal eerst de grond hiervoor rijp gemaakt moeten worden en bijv. eerst de 
onderbegroeiing moeten worden weggehaald, omdat er anders niet geplant kan worden. Het is goed 
om te bedenken, dat deze ingrepen een belangrijke bijdrage zijn om het gebied ook naar de 
toekomst toe groen en onbebouwd te houden. In deze fase moeten wij vooral steeds het eindbeeld 
voor ogen houden. 
 
Tijdens de 'bouwvergaderingen', waar ook de Vrienden van het Waterwingebied aan deelnemen, 
komt ook steeds de planning ter sprake. 
Zo bleek het handig om begin van het jaar al alle asfalt, ook van de paden, te verwijderen. Wij 
hebben ervoor gepleit deze werkzaamheden voor de paden, zoveel als mogelijk te clusteren en 
bijvoorbeeld dit asfalt pas te verwijderen als vlak daarna nieuw asfalt kan worden aangebracht. 
Soms lukt dat, soms ook niet. (zie ook stukje 'sperwer'.          
 

We lopen de plannen en werkzaamheden even door: 
 

   
Natuurspeelplaats 
Er wordt op dit moment druk gewerkt aan de natuurspeelplaats. Zo is er reliëf aangebracht. Boven 
op de gemaakte heuvel komt een waterpomp. 
Ook zijn er inmiddels heel veel palen geplaatst. Het is de bedoeling dat kinderen hier takken tussen 
gaan vlechten, zodat er een doolhof ontstaat. De takken die hiervoor gebruikt worden zijn 
afkomstig van knotbomen uit Het Waterwingebied. Ook de houtsnippers die voor de paden tussen 
het doolhof gebruikt worden, komt van hout uit het gebied. Dat geldt ook voor de klimboom die er 
komt. Deze is al bij de grootschalige kap gereserveerd voor dit doel. Als ook de speeltoestellen 
geplaatst zijn, worden de laatste nieuwe struiken en bomen geplant. 
 
Het was ook voor ons even schrikken toen hier de nodige onderbegroeiing was weggehaald, terwijl 
wij n.b.de plannen kennen. Maar de wortels zijn niet weggehaald dus veel struiken zullen weer 
uitlopen.  



Mocht dit onvoldoende het geval zijn, dan zal er 
alsnog bijgeplant worden. In ieder geval wordt aan de rand van de natuurspeelplaats (oude 
schapenwei) heel veel struiken geplant. 
 
Aanvankelijk zou de grens van de natuurspeeltuin vlak langs de Lageweg /Rustenburgerweg 
komen te liggen. Op ons verzoek en van de ecoloog is de natuurspeelplaats opgeschoven en 
ingedikt om de groenstrook hier te sparen. Het speelgedeelte speelt zich af binnen een daarvoor 
vrijgehouden druppelvorm. Daarbuiten komen struiken onderbroken door paden richting 'druppel' 
(met 'zonnestralen'). Van deze paden zijn enkele paden verhard, andere paden worden half verhard. 
De entree/het pad langs de garages bij de Spreeuwenstraat wordt iets verlegd en komt strak langs 
het 'doolhof' te lopen. 
 
Voetbalveld 
Ook de werkzaamheden voor het voetbalveld ter hoogte van de Havikshorst zijn van start gegaan.  
Om Het Waterwingebied zo min mogelijk te versnipperen is besloten om het pad en het nieuwe 
sportveld op te schuiven richting sloot. Het sportveld met kunstgras wordt omheind met hekken. 
(zwaar punt van discussie geweest) Tegen de hekken wordt groen geplant, zodat straks het hekwerk 
vanuit Het Waterwingebied bezien zoveel mogelijk aan het oog onttrokken wordt. 
 
Het verplaatsen van de brug bij de flat aan de Havikshorst was een lang gekoesterde wens van de 
gemeente. De gemeente wilde dat de toegangswegen verbeterd zouden worden. Nu de garageboxen 
zijn gesloopt kan de brug zo verplaatst worden dat de brug ook vanuit de wijk beter zichtbaar 
wordt. Het voordeel is dat de entree direct bij het sportveld komt te liggen. 
 
Stuw 
Inmiddels is er een stuw geplaatst in de smalle sloot onder het bruggetje Van Randwijcklaan. De 
stuw doet zijn werk al. Er zit al beduidend meer water in de greppels/sloten in de buurt dan 
voorheen. 
Het doel van deze stuw is het broekbosje rechts na het bruggetje Van Randwijcklaan van meer 
water te voorzien en dit bosje vervolgens te vergroten. Dit broekbosje (broek=laag / moeras) wordt 
uitgebreid in de richting van waar nu de bouwkeet staat. 
 
Poel en zandheuvel 
Wie over het bruggetje Van 
Randwijcklaan loopt, ziet duidelijk de 
vorm van de nieuwe poel. 
In de poel worden verschillende 
hoogtes aangebracht. Van de grond 
die hier verwijderd wordt, wordt een 
zandheuvel gemaakt, een veld 
verderop. Dit was de goedkoopste 
manier om de grond af te voeren en 
geeft ook variatie in het landschap.  
Bij het maken van de heuvel wordt 
begonnen met het storten van de 
voedselrijke grond. De heuvel wordt 
afgedekt met de schrale grond die vrij 
komt uit de poel.Hierdoor kan er op 
de heuvel gevarieerdere vegetatie 
groeien. 
 



Natuurlijke oevers 
Bij het water langs de Trekvogelweg (aan de kant van de nieuwe poel) wordt een natuurlijke oever 
gemaakt. Hier komt tussen de boompartijen een zanderige oever. Vorig jaar zijn aan de overkant 
van dit water al struiken geplaatst. (Op sommige plaatsen is dit onvolledig gebeurd.  
De ontwerper heeft op deze manier het water langs de Trekvogelweg meer willen betrekken bij de 
poel. N.b. er komt geen rechtstreeks verbinding tussen de poel en het water langs de Trekvogelweg 
(ook al zou je dit bijna denken). 

 
Bestaande poel 
Bij de bestaande poel (rechts na het 
publicatiebord) zijn onlangs veel struiken 
verwijderd. Dit had vorig jaar al zullen 
gebeuren, maar toen was de grond hier te 
nat. De begroeiing moest worden 
weggehaald, omdat deze te veel zonlicht 
bij poel weg nam en te veel bladafval 
gaf, waardoor de poel niet meer optimaal 
functioneerde voor o.m.kikkers en 
padden. Nu de struiken weg zijn en het 
water door de stuw hoger staat, blijkt de 
poel al zo groot dat deze niet verder 
vergroot zal worden (wat wel in het 
bestek was opgenomen). 

 
Noordelijk gedeelte 
In het noordelijke deel (richting spoor) is inmiddels het asfalt van het voormalige tennisveld en 
voelbalveld verwijderd. Hier komt droog hooiland voor in de plaats. 
 
In dit gedeelte zullen veel bomen en struiken bijgeplaatst worden. Voor dat dit kan gebeuren is de 
nodige onderbegroeiing weggehaald. De grond wordt zo bewerkt dat hier heel de nieuwe bomen en 
struiken geplant kunnen worden. 
 
Langs het hazenpad in het verlengde van de Weg van de Vrijheid achter de woningen aan de 
Geallieerdenstraat en Boerspad planten kinderen van de BSO op de Nationale Boomplantdag 
woensdagmiddag 20 maart heel veel nieuw groen. 
 
Onlangs zijn er op het grote veld (voormalige tennisveld) drie beuken geplaatst. Het gaat hier om 
verplaatsing van bomen aan de Hogeweg naar Het Waterwingebied. 
 
Faunapassages 
Bij de reconstructie van de Van Randwijcklaan en de Hogeweg zijn in de lengte richting van Het 
Waterwingebied faunapassages (leidingen) aangebracht. Nu wordt ook de geleiding hiernaar toe 
aangelegd of, zoals bij de Hogeweg, verbeterd  
 
Voetpaden 
Herstel en vernieuwing van de paden volgt pas later in het voorjaar. 
Verwijderen van asfalt, verleggen van paden en aanbrengen van nieuw asfalt zal zoveel mogelijk 
achter elkaar worden uitgevoerd.  
Tijdens deze werkzaamheden zult u waarschijnlijk even moet omlopen. 
In deze planning is in ieder geval (al) één uitzondering: t.b.v. de sperwer.  
 
Sperwer 
Vorig jaar heeft een sperwer in Het Waterwingebied gebroed. Helaas is het broedsel niet 
uitgekomen. De sperwer is ook dit jaar alweer in Het Waterwingebied gesignaleerd (in de buurt van 
de nieuwe poel).  
Om te voorkomen dat een mogelijk broedsel door de werkzaamheden verstoord wordt, zijn de 
voorbereidende werkzaamheden voor het herstel van het asfaltpad op dit gedeelte naar voren 
gehaald. M.n. het freezen van het asfalt gaat met veel lawaai gepaard. Dit is daarom nu al gebeurd.  
Op het moment dat de sperwer hier mogelijk zal broeden, zijn dan alleen nog maar de 'gewone' 
geluiden aanwezig.Door deze keus zal er enige tijd op een ruw pad gelopen moeten worden. 
Geconstateerd is dat tijdens de werkzaamheden bij het graven van de poel de sperwer geen ander 



gedrag vertoond heeft. De grote verstoorders zijn op dit moment eksters en kraaien, die proberen de 
sperwer weg te jagen. 
 
Knotbomen 
Het is de bedoeling om ook in het beheer de knotbomen permanent vrij te houden. Het zijn heel 
oude erfgrens-markeringen. Nu de knotrijen zo zichtbaar zijn, is ook duidelijk dat de lijnen niet 
meer compleet zijn. Ontbrekende knotbomen in deze zichtlijnen zullen bijgeplant worden. Het 
vinden van knotbomen met al een behoorlijke afmeting verloopt minder gemakkelijk dan gedacht.  
 
Bouwborden 
Er zijn een drietal bouwborden geplaatst om iedereen nog eens extra opmerkzaam te maken dat er 
wat gaande is. Een kaart op deze borden maakt zichtbaar waar de werkzaamheden globaal 
plaatsvinden. 
De komende tijd wordt er elke dag wel ergens in het gebied gewerkt 
 
Stinzenplanten 
De eerste werkzaamheden waren trouwens al in het najaar gestart door het poten van bolletjes 
langs het pad in het gebied tussen Lageweg en Hogeweg. Naar wij hopen bloeien deze de komende 
tijd volop. 
 
Werking convenant 
Wij zijn erg blij met het afgesloten convenant met de gemeente begin vorig jaar. Door dit 
convenant hebben we een positie gekregen die uniek is voor Amersfoort en misschien wel landelijk 
Het Groenbeheerplan en bestek zijn voor alle partijen leidend, tenzij gezamenlijk wordt besloten 
hiervan af te wijken. Dit gebeurt dan tijdens het overleg: de bouwvergadering. 
Wij nemen deel aan deze zogenoemde 'bouwvergaderingen', de veertiendaagse vergadering waar 
alle activiteiten die binnenkort gaan plaatsvinden en die geweest zijn worden doorgesproken. 
Mocht iets anders lopen dan o.i. is afgesproken of als er vragen zijn, dan kunnen we dat direct 
aankaarten of bij de eerst volgende bouwvergadering inbrengen. Zeker met zulke grote ingrepen is 
het heel fijn om goed geïnformeerd te zijn en te blijven. Zeker nu er nieuwe bedrijven aan het werk 
zijn, is het prettig elkaar tijdens vaste vergaderingen te ontmoeten. Je leert elkaar in een normale 
sfeer kennen, i.p.v. dat je elkaar alleen maar tegenkomt als er iets mis gaat of al mis is gegaan. 
 
Het Waterwingebied: groen kapitaal 
In het nieuwe bestemmingsplan Amersfoort-Oost heeft het Groenbeheerplan Waterwingebied een 
belangrijke plaats gekregen. Voor Het Waterwingebied blijft de bestemming 'groen' behouden, 
maar hieraan is een dubbelbestemming toegevoegd, de bestemming ‘natuur en landschap’ Er is dus 
sprake van ‘Groen-plus’ bestemming.  
 
Om te weten wat hier wel en niet mag moet het Groenbeheerplan Waterwingebied geraadpleegd 
worden. Het Groenbeheerplan heeft hiermee een bepalende positie gekregen. Ook wel logisch 
omdat dit Groenbeheerplan gebaseerd is op een ecologische systematiek met   
gidssoorten.Doel hiervan is dat er meer diversiteit aan flora en fauna in Het Waterwingebied 
komt.Door deze systematiek is niet meer alles mogelijk. Het gebied is dus meer dan zomaar 'groen'.   
 
Waar enkele jaren geleden nog gesproken werd over Het Waterwingebied als ‘groenstrook’ (en in 
onze termen 'dus' als onbebouwde grond gezien) wordt er binnen het gemeentelijke beleid nu 
gesproken over "Ons Groene Kapitaal". Dat blijkt ook uit nieuwe visies op de stad. En dat is nieuw. 
 
Concept-Structuurplan Amersfoort 2030 
Een aantal jaren terug heeft de gemeente een zogenoemde Groenblauwe Structuur voor de stad 
vastgesteld. Het ging hier om aparte-grote-groene gebieden. De gemeente is bezig om deze aparte-
groene-gebieden met elkaar te verbinden om zo een sluitende ecologische verbindingszone in en 
om de stad te maken. Er wordt op dit moment nagedacht waar sprake is van ontbrekende groene 
verbindingsstukken en wat er gedaan moet worden (of juist nagelaten) om deze ontbrekende 
stukken een 'groene' invulling te geven. Door deze aparte groengebieden met elkaar te verbinden 
probeert de gemeente de biodiversiteit stadsbreed te vergroten.  
Zo bekijkt de gemeente of en waar Het Waterwingebied 'groen' te verbinden is met Park 
Schothorst. Het betekent een nog verder versterking van Het Waterwingebied als ecologische 
verbindingszone. 
 
Klimaatverandering 



Los van het vergroten van de biodiversiteit houden Rijk, provincie en gemeenten zich bezig met de 
klimaatverandering die gaande is. Er wordt volop gediscussieerd welke gevolgen dit zou kunnen 
hebben, zoals: meer en heftige regenval en warmere zomers. Bij (her)inrichting van de openbare 
ruimte zal hier rekening meegehouden moeten worden (zorgen voor schaduwrijke plekken en 
(meer) groen, enz.). Zo is de vraag in hoeverre de riolering deze heftige piek-regens aankunnen. 
Maar het gaat ook om meer regen, dus of er voldoende regenopvangplekken zijn (zie Rustenburg 
waar de vijvers de functie hebben om het regenwater op te vangen, zgn regenopvangbekkens).  
Bij periodes van extreme warmte ontstaat droogte en daarmee ook water tekort voor planten en 
dieren en welke mogelijke oplossingen zijn hiervoor te bedenken. 
In binnensteden blijft de warmte hangen en ontstaat voor de mens 'hittestress'. Om dit te verzachten 
speelt ook groen een belangrijke rol. 
 
'Groen' krijgt dus een extra functie.In groengebieden kunnen mensen zich verkoelen, maar kan ook 
water opgevangen worden. De Schammer en Bloeidaal zijn vooral ontwikkeld als 
wateropvanggebied.De vraag is of dit voldoende is. Wellicht krijgen ook Het Waterwingebied of 
De Hoef een functie om regenwater op te vangen. Het nadenken hierover is nog maar net 
begonnen. 
 
Het voorjaar is in aantocht.......... (Kees Quaadgras) 
De dagen worden al flink langer, de temperaturen gaan omhoog. Dit betekent dat van nu af aan het 
leven in de natuur weer losbarst. Bomen en struiken lopen uit, planten die de winter als zaad 
hebben doorgebracht steken de kop op. 

 
De fitissen, tjiftjaffen en zwartkoppen keren terug uit zuidelijke 
streken om hier voor nageslacht te zorgen. De vraag is waarom 
die vogels niet lekker in die warme landen blijven. Daar zijn 
verschillende theorieën over. Een daarvan is dat tijdens de 
ijstijden de vogels inderdaad op een kluitje in het zuiden zaten, 
met veel vogels en daardoor met een beperkte hoeveelheid 
voedsel. 
 
Toen het ijs terugtrok en er ook steeds verder naar het noorden 
voedsel (insecten, plantenknoppen, zaden) beschikbaar kwam 
trokken bepaalde vogels er achteraan. In de winter echter 
moeten ze wel weer terug. 
 

Zwartkop mannetje 
 
Gedurende de tienduizenden jaren van heen en weer vliegen is het bij vogels in hun genen gaan 
zitten. Het gebeurt nu instinctief. Tegelijkertijd is hun navigatiesysteem enorm verfijnd. 
Boerenzwaluwen bijvoorbeeld vliegen naar centraal Afrika en zien kans weer precies op hun oude 
nest in die ene boerenschuur terug te komen. Terwijl sommige mensen in de binnenstad van 
Amersfoort al de weg kwijt raken. 
 
De terugkerende trekvogels treffen een veranderd Waterwingebied aan. Veel last zullen zij daar 
niet van hebben. Plekken genoeg om nesten te bouwen.   
Heel spannend wordt hoe het leven in de poel zich gaat ontwikkelen, of liever hoe snel dat gaat. 
Het is in het begin immers alleen maar een plas water met een zandige bodem. Hoe snel zullen 
water- en oeverplanten zich hier vestigen? En welke? Ongetwijfeld al snel riet, maar verder? 
Lisdodden, krabbescheer, gele plomp, waterlelie, dotter, gele lis, kroos, groot hoefblad... 
 
En dan de dieren. Ik gok dat de eenden, meerkoeten en waterhoentjes zullen winnen. Maar er 
komen ook kikkers en padden. En als het heel erg meezit de ringslang. Die zou van het 
Waterwingebied een topnatuurpark kunnen maken. 
 
Plantmethode.  
Bij aanplant van grotere gebieden wordt vaak gebruik gemaakt van jonge aanplant die nog 
tot wasdom moet komen. Er worden dan vaak meerdere jonge struiken en bomen geplant 
met de bedoeling om regelmatig te kijken welke bomen/struiken wel of niet goed aanslaan. 
Aan de hand van die ontwikkeling en het eindplan wordt beoordeeld welke bomen moeten 
wijken en welke blijven staan. 



Op een klein stukje in Het Waterwingebied gaat de gemeente een experiment uitvoeren 
met de zogenaamde methode Ruyten. Deze methode plant de bomen en struiken al van 
enige omvang direct op de gewenste plaats en houdt hierbij rekening met de groeicurve 
van deze boom of struik ook in samenhang met de boom of stuik die er naast komt. Voor 
grote gebieden schijnt deze plantmethode uniek te zijn. In aanvang zijn de kosten hoger, 
maar qua onderhoud wordt het goedkoper. We gaan het volgen en zijn benieuwd. 
 
Koning Willem Alexander 
Vanwege de kroning worden er in het hele land ‘kroningsbomen’ geplant. Wij hebben ons 
opgegeven voor de officiële kroningsboom. Zo nodig bekijken we zelf wat er mogelijk is. 
 
Contributie 
In de mail treft u een verzoek aan voor het betalen van de jaarlijkse contributie. 
 
Planning werkzaamheden 
Er verandert dagelijks iets in Het Waterwingebied. Het weer gooit heel veel planningen in 
het honderd. De twee bedrijven moeten zich daarom permanent aanpassen. Geprobeerd 
wordt bij eventuele omleidingen de periode zo kort mogelijk te houden. 
 
Paddentrek 
Binnenkort gaan de padden weer trekken. Antoinet Dijksterhuis is al volop met de voorbereidingen 
bezig. We hopen uiteraard dat de werkzaamheden daar nog zo vroegtijdig zijn aangevangen, dat 
deze niet meer van invloed als de grote trek aanvangt. Wilt u meehelpen de padden overzetten? 
Antoinet kan altijd mensen gebruiken. Mocht u ook mee willen helpen, neem dan contact op met 
haar: tel. 475 90 67. 



 
Nieuwsbrief 

“Vrienden van het Waterwingebied” 
2013 nr. 2  

   
 
 

 
 

Een  mijlpaal! 
De werkzaamheden worden hiermee afgesloten. 

 
Wij bedanken de provincie, de gemeente en de uitvoerders voor 

het bereikte resultaat. 
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19 juni 2013: Officiële Opening vernieuwd Waterwingebied. 
Het is zover, de afronding van de eenmalige werkzaamheden nadert 
zijn voltooiing. Op woensdagmiddag 19 juni, wordt dit gevierd met de 
opening van de Natuurspeelplaats (hoek Lageweg). 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
Programma: 
 
Om 15.30 uur vindt de officiële opening van de Natuurspeelplaats 
plaats door de Utrechtse Gedeputeerde de heer R.W. Krol en 
Amersfoortse wethouder de heer R.G.H. van Muilekom. De 
officiële opening zal verricht worden door de hoogstgelegen pomp 
in de Natuurspeelplaats in gebruik te nemen 
 
Verdere activiteiten op woensdag 19 juni 
 
Excursies met uitleg over het werk 
Tijden: van 14:00 tot 15:00 uur én van 19:00 tot 20:00 uur 
Locatie: start bij grote tent bij Natuurspeelplaats (Lageweg) 
 
Voetbaltoernooi 
Start: 16:00 uur (opgeven is niet nodig) 
Locatie: kunstgrasveld Waterwingebied bij Havikshorst 
 
Bootcamp voor volwassenen 
Tijd: 20:00 – 21:00 uur 
Opgeven via: www.bootcampwaterwingebied.nl 
 
Informatie- en fototentoonstelling 
Tijd: 14:00 – 20:30 uur 
Locatie: in de grote tent bij de Natuurspeelplaats (bij de Lageweg) 
Hier vindt u een beeld van alle werkzaamheden, die hebben 
plaatsgevonden. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Belang van alle veranderingen 
Door de uitvoering van het Groenbeheerplan is een natuurgebied 
ontstaan, dat een vaste plaats in de stad heeft gekregen. Voor ons 
betekent de uitvoering van het Groenbeheerplan Waterwingebied, de 
volledige erkenning van Het Waterwingebied als een blijvend 
groengebied ván en ín de stad is. 
 
De grote waarde van het Groenbeheerplan is vooral de onderliggende 
ecologische systematiek. Het Waterwingebied is ingericht rondom een 
aantal specifieke biotopen.  
Voor bepaalde planten en dieren (gidssoorten) worden gunstige 
leefomstandigheden gecreëerd, waardoor deze soorten 'uitgenodigd' 
worden zich in het gebied te vestigen.  
 
In het Groenbeheerplan staan deze biotopen met hun gidssoorten 
beschreven. De specifieke biotopen vraag een specifieke inrichting, 
maar ook een specifiek onderhoud.  
 
Het belang van de uitvoering van het Groenbeheerplan is groot. 
De onderliggende gidssoorten-systematiek, zal op den duur een 
verrijking voor het gebied betekenen. Er zal een grotere variëteit aan 
planten en dieren komen dan nu het geval is, 
Daarnaast is deze systematiek voor ons een belangrijke garantie dat dit 
gebied groen blijft. Zomaar ingrijpen, zal ten koste gaan van deze 
systematiek en dan is een dergelijke grote investering dus voor niets 
geweest. 
 
Tot slot zijn de wandelpaden hersteld, waardoor de toegankelijkheid 
van het gebied vergroot is en zijn er enkele speelplekken aan de 
randen gekomen. Daardoor zal een breder publiek van dit gebied 
kunnen genieten. 

 
Wandelpaden  
Bij het frezen van de 
bovenlaag bleek al snel hoe 
wisselend de ondergrond van 
de wandelpaden was. Op 
sommige plaatsen zat men 
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direct op het zand, soms bleek er puin als ondergrond te zijn, elders 
bestond de ondergrond uit stoeptegels. Een ratje toe dus. Na rijp 
beraad is besloten te kiezen voor kwaliteit en alle asfaltpaden volledig 
te vernieuwen. Dat was een flinke tegenvaller. Hierdoor is ook de 
uitvoering gestagneerd en is asfaltering pas nu aan de orde. Maar ja, 
nog een keer half werk zou zonde zijn van al het werk. 
 
Er is onderscheid in de padenstructuur gemaakt. 
De asfaltpaden zijn breder dan de zogenaamde halfverharde paden. De 
halfverharde paden worden gemaakt van schelpen. Deze schelpen 
worden gemengd met leem en dat mengsel wordt dan platgewalst. De 
schelpen zouden hierdoor vergruisd worden.  
Bij m.n. het pad langs de poel zijn de schelpen door het natte weer 
onvoldoende vergruisd. Over dit resultaat zijn we niet tevreden. Daar 
vinden nog gesprekken over plaats tussen gemeente en de aannemer.  
 
IJsvogelwand. 
Het ijsvogeltje wordt nog steeds gezien in Het Waterwingebied. Een 
vogel die door iedereen als bijzonder ervaren wordt. In het verleden is 
al eens gesproken over het maken 
van een ijsvogelwand om de 
broedmogelijkheden te vergroten. 
In het voorjaar hebben wij Jelle 
Harder, dé kenner op gebied van 
ijsvogels, uitgenodigd om met ons te 
bekijken of er in het gebied geschikte 
plaatsen waren, waar eventueel een 
broedwand voor de ijsvogel geplaatst 
zou kunnen worden.  Hij heeft hiervoor een paar plekken aangewezen. 
Dit hebben wij in het tweewekelijkse werkoverleg ingebracht en daar 
is positief op gereageerd. 
 
Er is gekozen om twee ijsvogelbroedwanden te maken. Deze wanden 
zijn gemaakt van wortelkluiten van bomen en worden afgewerkt met 
een bepaald soort leem. De wanden zijn, om verstoring zoveel 
mogelijk te voorkomen, vanuit Het Waterwingebied niet zichtbaar. 
Deze wanden zijn, op de afwerking na, al bijna klaar. 
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Methode Ruyten 
In de twee velden boven het voormalige 
tennisveld zijn bomen en struiken volgens 
de methode Ruyten geplaatst. De bomen 
zijn op kluit geleverd en al zo'n twintig jaar 
oud. De bomen en struiken zijn op flinke 
afstand van elkaar geplant. Er is bij de 
plantafstand rekening gehouden met de 
toekomstige omvang van deze bomen en 
struiken. Tussentijds uitdunnen is hier dus 
niet meer aan de orde. Het is een nieuwe 
plantmethode voor grotere groengebieden.  
 
We zijn mee geweest toen de bewuste bomen en struiken werden 
uitgezocht. Dit was erg de moeite waard. 
 
Sportveld 
Het sportveld met kunstgras bij de Havikshorst is klaar en wordt ook 
al gebruikt. 
Het is bijzonder spijtig, dat er niet alleen gespeeld wordt, maar ook 
veel wordt vernield. 
Als het niet stopt, kan dit het eind van deze voorziening betekenen. 
We zijn aan het bekijken hoe hier enig toezicht op kan komen. De 
politie houdt deze plek al extra in de gaten. 
 
Natuurspeelplaats 
De aanleg van de Natuurspeelplaats is een succesnummer. 
Vanaf het plaatsen van de eerste toestellen spelen hier al veel 
kinderen. Zij zijn hier vaak samen met hun ouders of grootouders. Er 
zijn twee waterpompen. Eén is al in gebruik, de andere wordt pas 
opengesteld bij de opening. De Natuurspeelplaats maakt deel uit van 
de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Utrecht en de 
gemeente Amersfoort. De provincie heeft een forse financiële bijdrage 
geleverd. 
 
Kinderen uit de buurt hebben vorig jaar een excursie gemaakt naar het 
natuurspeelbos in Zeist om ideeën op te doen. Zij hebben daarna op 
een creatieve manier aangegeven wat hun wensen waren. 
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De ontwerper is hiermee aan de slag 
gegaan en het resultaat kunt u nu 
bewonderen. Aan 
speelmogelijkheden geen gebrek.  
Met enige regelmaat zullen er takken 
gebracht worden om hutten mee te 
kunnen bouwen. 
 
Er is discussie geweest over de 
kwaliteit van het water uit de pomp. 
Omdat niet alles vooraf te overzien is 
en er geen dagelijkse controle op is, 
is besloten om een bordje "geen 
drinkwater" te plaatsen. 
 

We waren bang dat de aanleg van de Natuurspeelplaats op deze plaats 
negatief zou uitpakken voor de padden populatie. Om die reden is de 
groenstrook aan de kant van de Lageweg verbreed t.o.v. het eerste 
concept-ontwerp. Gelukkig zijn er afgelopen voorjaar meer padden 
overgezet dan in eerdere jaren.  
 
Natuurvriendelijke oevers 
Aanvankelijk zou de hele rij met knotbomen en struiken langs het 
water van de Trekvogelweg verdwijnen. Langs de oevers zouden 
natuurvriendelijke oevers gemaakt worden, langzaam aflopend naar 
dit water. Hierdoor zou het water langs de Trekvogelweg visueel meer 
betrokken worden bij deze nieuwe natte inrichting (de nieuwe poel) 
van Het Waterwingebied. 
 
Langs de Trekvogelweg zouden op het talud over de hele lengte (op 
een kleine onderbreking na) struiken geplant worden. Deze struikenrij 
vormde hiermee de afsluiting van Het Waterwingebied. 
Wij hebben voorgesteld de knotbomen langs de watergang te laten 
staan en alleen de struiken er tussen weg te halen. Dat is gebeurd en 
vervolgens kwam het idee om hier inhammen te maken en zo de 
natuurvriendelijke oever speelser en interessanter te maken. 
Interessanter voor de ontwikkeling van amfibieen, libelles, en planten 
als kleine lisdodde, smalle waterpest enz.. 



 7 

Nu er zoveel groen langs het 
water bleef staan, zouden er 
minder struiken aan de overkant 
geplant kunnen worden, 
waardoor het langs de 
Trekvogelweg ook gevarieerder 
wordt. 
 
Niet alleen wij zijn blij met deze aanpassing, we horen ook van 
anderen hoe mooi zij dit vinden.  
 
Er komt geen verbinding tussen deze inhammen (water 
Trekvogelweg) en de poel. Een poel is een geïsoleerd stilstaand water 
dat gevoed wordt door grond- en regenwater. Een poel zorgt ervoor 
dat reptielen en amfibieën zich kunnen voortplanten zonder dat hun 
eieren en larven worden opgegeten door vissen. Poelen zijn voor 
kikkers, padden en salamanders dus van levensbelang. Een verbinding 
met het water langs de Trekvogelweg zou dit teniet doen. Vandaar. 
 
Google Earth 
Google Earth bleek de wandelpaden in Het Waterwingebied op haar 
kaart als fietspad te hebben opgenomen. Eén berichtje naar hen was 
voldoende om deze fout te herstellen. 
 
Bezoek wethouder van Muilekom 
Onlangs heeft wethouder van Muilekom een bezoek gebracht aan Het 
Waterwingebied om zich op de hoogte te stellen van de 
werkzaamheden. Hij was erg enthousiast. 
 
Boomfeestdag 
In maart hebben kinderen van de 
Buitenschoolse opvang 
meegeholpen met het planten van 
struiken in Het Waterwingebied. 
Gelukkig waren de plantgaten al 
gemaakt, anders was dit niet te 
doen. De kinderen hebben 
enthousiast geholpen. 
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Met de officiële opening van de Natuurspeelplaats worden de 
werkzaamheden in Het Waterwingebeid afgesloten. 
Wij gaan ervan uit, dat Het Waterwingebied nu voor nog 
meer mensen een waardevol groengebied is geworden.  
 
Een belangrijke doelstelling van onze vereniging is ieder geval 
bereikt: Een blijvend GROEN Waterwingebied !  

 
 
 
Wat mooi is, willen we graag mooi houden. 
Als u ziet dat er vernielingen hebben plaats gevonden is het belangrijk 
om dat te melden en ook als er ogenschijnlijk niets meegedaan wordt, 
blijf melden. De politie ziet en weet meer dan u denkt. Zeker 
herhaalde meldingen betekenen een duidelijker signaal. Maar het 
gebeurt ook dat in stilte al maatregelen zijn genomen of in 
voorbereiding zijn.Inmiddels hebben bijvoorbeeld al een aantal 
jongeren, die vernielingen hebben aangericht, bezoek van de politie 
gehad. 
 
 
Melden overlast en vernielingen 
 
Meldpunt Woonomgeving 

• Telefonisch: 14 033 (op werkdagen tijdens kantooruren) 
• Internet: http://www.amersfoort.nl/meldpunt.html 

 
Politie 

• Als elke seconde telt, bel dan 112  (mag ook in geval van 
'een heterdaad') 

• Hebt u iets gezien dat u aan de politie wilt doorgeven, maar 
waarvoor het niet nodig is dat de politie acuut komt? Vul het 
meldformulier in van de politie. Zie 
http://www.politie.nl/melden   

• Dit formulier is ook bestemd voor tips. 
• Is er geen spoed, maar wél politie nodig bel dan 0900-8844  
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