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Nieuwsbrief: waarom nu pas 
U heeft al enige tijd niets van ons gehoord. Privé zaken bij verschillende bestuursleden zijn 
hiervan de oorzaak. Onze inzet en aandacht is in die tijd vooral gericht geweest op het gebied 
zelf. Zo hebben we deelgenomen aan de discussie over een fietspad, het regulier overleg met 
de gemeente, hebben ons bezig gehouden met het verharden van een stuk grond i.v.m. het 
parkeren van groot materieel, enz. enz. U leest hierover in deze Nieuwsbrief.  
 
Velden 
Wat konden we dit voorjaar genieten van de bloemenweelde in Het Waterwingebied! 
De nieuwe manier van onderhoud begint zijn vruchten af te werpen. 
De velden worden tweemaal per jaar gemaaid. Begin juli, na de bloei en zaadvorming, is de 
eerste maaironde voor deze velden. Het maaisel blijft een paar dagen liggen zodat het laatste 
zaad nog op de grond kan vallen. Daarna wordt het pas afgevoerd. Op het veld bij de oude 
poel blijven delen ongemaaid i.v.m. de ontwikkeling van bepaalde insecten, zoals het juffertje 
(een libel), het lieveheersbeestje, enz.). Ook op enkele andere plaatsen worden gedeelten niet 
gemaaid.  
De randen van de velden langs de struiken zullen ook niet volledig gemaaid worden. Dit om 
een vloeiende overgang met de struiken te laten ontstaan. Alleen als er sprake is van 
woekeren van struiken, wordt ook deze zogenaamde 'zoom' gemaaid. Jaarlijks moet er ook 
een beperkte hoeveelheid van het grasland blijven staan. 
De grasvelden waarop gespeeld kan worden, worden zeer regelmatig kort gemaaid. Dat geldt 
ook voor de randen langs de paden en de knotbomen om de zgn. zichtlijnen vrij te houden. 
 
Snel volop leven in en rond nieuwe poel 
Vorig jaar zijn drie IVN-natuurgidsen afgestudeerd met een rapportage over de nieuwe poel 
in het Waterwingebied. Van tevoren was een van de vragen hoe snel grond- en regenwater, 
dat geen flora en fauna herbergt, plantjes en beestjes opneemt. 
Dit gebeurt via door de lucht getransporteerde zaadjes, zoals zaadpluisjes van lisdodden, en 
via zaadjes en beestjes die door meerkoeten, waterhoentjes, eenden en zwanen worden 
aangevoerd, tussen hun veren en poten en via hun ontlasting. 
Dit gaat heel snel. Al binnen anderhalve maand waren er waterbeestjes te zien: watervlooien, 
een schaatsenrijder en een watertorretje. Rond de poel groeiden al snel pinksterbloemen, 
paardenbloem, fluitenkruid, boterbloem en diverse grassen. 
Ook al snel groeiden er algen, veel algen die honderdduizenden duidelijk zichtbare 
zuurstofbelletjes produceerden. Dit gebeurt in een chemisch proces, mede vanwege het 
bladgroen in de planten in combinatie met zonlicht. In de oceanen gebeurt hetzelfde op zeer 
grote schaal. Daar maken algen de zuurstof die dieren, waar onder mensen, nodig hebben om 
te kunnen leven. 
 
Die eerste zomer werd de poel al bezocht door 
verschillende libellen- en juffersoorten. De Grote 
keizerslibel zette zelfs eitjes af. 
De natuurgidsen telden 28 vogelsoorten, die allemaal 
algemeen voorkomen. Geen zeldzaamheden dus. Een 
van onze bestuursleden ontdekte half juni echter een 
vogeltje dat minder vaak voorkomt: een kleine karekiet. 
Deze voortdurende brabbelaar zat ten zuiden van de 
Van Randwijcklaan op een plek langs het water waar 
veel riet staat. 

Foto: Kleine karekiet 



 

 

Ook aangetroffen: 28 insecten- en vlindersoorten, waar onder het bekende lieveheersbeestje, 
de gewone wegslak en de minder voorkomende bloedcicade. 
Verder ruim zeventig plantensoorten, waar onder enkele mossen en korstmossen. Wat de 
planten betreft veel voorkomende als paardenbloem en hondsdraf, maar ook meer bijzondere 
als de bosandoorn en de viltige basterdwederik. 
 
Natuurlijk ontdekten zij ook de Japanse duizendknoop, aan weerskanten van het bruggetje bij 
de skatebaan en zo'n tweehonderd meter verderop langs een rijtje knotwilgen. 
De Japanse duizendknoop is weliswaar een prachtige plant, met mooie bloemen, maar het is 
ook een enorme woekeraar. Als je hem zijn gang laat gaan overwoekert deze exoot 
(afkomstig uit een ver buitenland) al snel alle inheemse planten. Daarom wordt deze plant 
bestreden door hem steeds weer af te maaien en te verwijderen.  
Het is de bedoeling dat hij na enkele jaren is uitgeput en voorlopig niet terugkomt. 
 
Nieuwe zwembad 
Bijzonder is geweest, dat wij als Vrienden van het Waterwingebied betrokken zijn geweest bij 
het beoordelen van de aanbesteding van het nieuwe zwembad. Naast verschillende 
deskundigen waren dit verder betrokken sportverenigingen, bewoners/aanwonenden en wij 
dus als belanghebbende. Ieder mocht aan de hand van de reeds eerder vastgestelde criteria 
zijn mening op een beperkt aantal onderdelen geven. Wij mochten vooral de omgeving en de 
uitstraling beoordelen: hielden architecten zich aan bijv. de voorwaarde om alleen 
ondergronds te parkeren en niet achter of naast het gebouw of welke invloed had de hoogte en 
vormgeving op de omgeving m.n. Het Waterwingebied, enz. 
Het was een erg boeiend proces. Wij zijn erg content met de uitkomst. 
Op dit moment wordt het plan verder uitgewerkt en zullen wij m.n. kijken naar de invulling 
van het voetpad achter het zwembad langs en de verbinding van dit voetpad met Het 
Waterwingebied.  
 
Ons gaat het trouwens niet alleen om dit stukje voetpad achter het zwembad, maar om de hele 
verbinding tussen Valleikanaal en Waterwingebied. In het bestemmingsplan is de toezegging 
gedaan, dat het niet alleen de bestemming "groen" krijgt, maar dat daar nog een groene 
component bovenop komt, namelijk dat van 'natuur en landschap'. Omdat het Valleikanaal 
met zijn natuurvriendelijke oevers ingericht is als een ecologische verbindingzone leek het 
ons goed om vanaf hier een 'groene verbinding' met Het Waterwingebied te maken. We zijn 
zeer benieuwd naar de voorstellen. (Er wordt al gesproken over wadi's enz.) 
 

        
bovenkant zwembad    achterzijde zwembad - aansluiting op Waterwingebied 

 
Locatie Eemfors 
Een groot aantal jaren heeft Eemfors 'kantoor' gehouden in de voormalige woning aan de 
Hogeweg. Eemfors is al lange tijd naar elders vertrokken en inmiddels zijn huis en tuin 
onderdeel geworden van het exploitatiegebied van het zwembad.  



 

 

De woning en andere bouwsels zijn gesloopt. Daarmee was de inrit vanaf de Weg van de 
Vrijheid hier naar toe overbodig geworden. Al bij het opstellen van het Groenbeheerplan was 
afgesproken om het asfalt van de inrit daarna te verwijderen en de grond terug te geven aan de 
natuur. Inmiddels is dit stuk met groen ingeplant.  
Door deze nieuwe beplanting wordt vanuit Het Waterwingebied het verkeer van de Hogeweg 
aan het oog onttrokken. Het gaat een mooi groen hoekje worden.  
 
Mogelijke vervanging fietspad Hogeweg 
Langs de Hogeweg zou aan weerskanten een fietspad komen. Aan één zijde is al een fietspad 
aanwezig (tweerichtingen). Voorgesteld werd om een tweede fietspad achter het zwembad 
langs te laten lopen. Dit fietspad zou o.i. vooral het karakter krijgen van een recreatief 
fietspad, omdat het uitkomt in Het Waterwingebied. Dat betekent dus het aantrekken van 
fietsers naar Het Waterwingebied, die door het gebied hun weg zullen vervolgen. Wij konden 
ons daar niet in vinden. Gelukkig wordt naar een andere oplossing gezocht. 
 
Boomstammen bij de entree's 
Bij verschillende entree's zijn boomstammen geplaatst. Het bleek dat zelfs auto's gebruik 
maakten van de entree's als deze te ruim waren. 
Er is ook gekeken hoe fietsers geweerd konden worden, maar dat is moeilijker.  
Obstakels mogen nooit leiden tot ongelukken overdag of 's avonds. Dat beperkt je in de 
mogelijkheden.  
Bij de natuurspeeltuin zijn boomstammen met fietsenklemmen geplaatst. Er komt nog een 
dergelijke boomstam bij de entree aan de oostkant. 
 
Overleg gemeente-Vrienden 
Wij zijn erg blij met het convenant dat wij nu drie jaar geleden met de gemeente hebben 
gesloten. In dat convenant of samenwerkingsovereenkomst staat dat de Vrienden bij de 
uitwerking van het Groenbeheerplan Waterwingebied betrokken zullen worden. 
De samenwerking verloopt prima, ook met Sight, de aannemer die het onderhoud hier doet. 
Een maal per 14 dagen is er een overleg, waarin informatie wordt uitgewisseld, besproken 
wordt hoe zaken gegaan zijn, wordt de planning nagelopen en aandachtspunten worden 
uitgewisseld, enz. Het Groenbeheerplan is voor iedereen de basis van al het handelen. Dat kan 
betekenen dat een partij soms iets wil dat niet past in of soms echt strijdig is met het 
Groenbeheerplan. Dan is de discussie snel gesloten. Dat werkt prettig.  
Zo'n convenant werkt ook goed naar derden. Je hebt iets afgesproken en handelt daarnaar. Het 
is een model dat op meer grote groengebieden van toepassing zou moeten zijn. 
 
Groenvisie 
Bij de gemeente is de afgelopen tien jaar veel veranderd als het om groen gaat. Groen doet er 
toe en wordt niet meer direct gezien als "onbebouwde" grond. 
Zo'n tien jaar geleden heeft de gemeente een plan gemaakt welke gebieden groen moesten 
blijven de zogenoemde beleidsnota Groenblauwestructuur. Ook Het Waterwingebied werd in 
deze nota genoemd. Andere gebieden waren o.a. Birkhoven, Park Randenbroek, Bloeidaal 
enz. De geldigheidsduur van deze nota loopt binnenkort af en daarom heeft de gemeenteraad 
besloten een nieuwe nota samen met de bewoners te maken. 
Bewoners konden zich opgeven voor verschillende thema-bijeenkomsten. Deze thema's 
waren gekoppeld aan alle vormen van groen en het gebruik van groen, zoals ecologie, bomen, 
stadslandbouw (eetbaargroen), recreatie, water, gevolgen klimaatverandering, enz. Over al 
deze thema's moeten keuzes gemaakt worden. Waar wil je iets wel en waar bijv. niet. Er zijn 
veel ideeën ingebracht. Binnenkort wordt bekeken, hoe van deze inbreng een gedragen 



 

 

verhaal gemaakt kan worden. Deze discussie is op internet te volgen 
(http://groenvisieamersfoort.nl/wordpress/) 
 
Wat wij misten aan het begin van dit proces, was het ontbreken van randvoorwaarden of 
uitgangspunten. Wij waren beducht dat straks iedereen zomaar van alles kon en mocht gaan 
roepen en dat zo maar verloren zou kunnen gaan waar wij jaren voor gestreden hebben. Wij 
hebben daarom bij de gemeenteraadscommissie ingesproken. Wij vinden dat je niet zomaar 
heel veel inspanningen verloren mag laten gaan en dat de Groenblauwestructuur, die tot nu 
toe goed gewerkt heeft, tot uitgangspunt moeten worden genomen. Er heeft voor en achter de 
schermen discussie plaatsgevonden en uiteindelijk is het voorstel aangepast.  
 
Stadslandbouw 
Wellicht voor u een nieuwe term. Stadslandbouw is trendy geworden. De gedachte is om het 
kweken van eetbaargroen in de stad meer mogelijk maken, vandaar de term. We kennen dit al 
jaren, maar dan als volkstuinen en schooltuinen. Nu is het breder. Buurten die dat willen 
kunnen een grasveld omtoveren tot groentetuin De raad vindt dat de gemeente samen met de 
buurt of initiatiefnemer moet kijken waar dit (ev. tijdelijk) in de stad kan. (Zie ook hiervoor: 
de Stadslandbouwkaart van de gemeente). 
 
Een dergelijk verzoek kreeg de gemeente vorig jaar van de Stichting Tuinen van Verbinding. 
(TvV) Deze Stichting wil groente kweken voor instellingen als de voedselbank. Gezonde 
groente voor weinig geld t.b.v. mensen met een kleine beurs. 
Na een zoektocht kwam men uit op de voormalige schapenwei bij de geluidwal Rustenburg 
hoek spoor.  
 
Hoewel stadslandbouw op sommige locaties een prima initiatief kan zijn, zijn we er hier op 
deze plek niet gelukkig mee. De geluidwal vormt een groene oase en daarmee een verbinding 
langs het spoor naar Het Waterwingebied. Wij vinden het jammer dat deze grond een andere 
invulling krijgt dan ongerept groen. Wij hebben zowel met de TvV als met de gemeente 
hierover gesproken. Hoewel er eerst een schapenwei was, was dit van tijdelijke aard en kon 
deze, indien gewenst, zondermeer worden verplaatst of verwijderd. Met de gemeente is 
afgesproken om deze nieuwe activiteit na 3,5 jaar te evalueren. Het gaat om een tijdelijke 
vergunning Na ca zeven jaar volgt een normale actualisatie van het bestemmingsplan.  
 
Website 
De huidige website heeft zijn tijd gehad. Wij zijn op dit moment volop met een nieuwe 
website bezig. 
 
Losse opmerkingen  
� In de bocht Weg van de Vrijheid/Koerierstersweg/fietspad is verharding aangelegd. Het 

parkeren van materieel en auto's in de bocht is gevaarlijk en de grond ernaast bleek vaak 
te drassig, wat spoorvorming gaf. Er is nu verharding aangebracht en weer opnieuw 
ingezaaid, zodat  er nauwelijks iets van te zien is.  

� Bij het bruggetje Arendshorst is de oever iets aangepast, zodat hier een bootje kan 
aanmeren t.b.v. onderhoud of verwijderen drijfvuil. 

� Langs de oevers van de Van Randwijcklaan komen natuurvriendelijke oevers en hopelijk 
ook snel weer nieuwe bomen. 

� Op 8 aug. organiseert Theaterterras in Het Waterwingebied een voorstelling.  
� Voor de bouw van het zwembad moet een gasleiding verplaatst worden. Dit zal niet ten 

koste van bomen gaan. 



 

 

Hawaïgans 
Begin dit jaar bivakkeerde enkele weken een hawaïgans in het Waterwingebied. Hij was 
tamelijk mak, liep of zwom niet weg, maar was tegelijkertijd een beetje agressief, blazend 
naar wie in de buurt kwam. Het was natuurlijk een uit gevangenschap ontsnapte gans. 
 
Broedhopen 
Achter de oude kleine poel, aan de andere kant van het 
pad bij de grote poel, hebben kinderen onder 
begeleiding van Paul Liklikuwata en Riekje Hoffman 
een broedhoop voor ringslangen gemaakt, ook wel 
broeihoop genoemd. Het is de bedoeling de ringslangen 
een warm, beetje broeierig plekje te geven, waar zij hun 
eieren kunnen leggen die dan door de broeiwarmte 
worden uitgebroed. 
Maar ja, dan moeten die ringslangen wel eerst komen…  
De kans dat dit gebeurt, is zeker aanwezig. Ringslangen 
zijn niet echt zeldzaam en komen op diverse plekken in 
en rond Amersfoort voor, zoals in Den Treek en in 
Birkhoven. Van ringslangen is bekend dat ze kilometers 
kunnen afleggen op zoek naar een voor hen prettige plek. De broedhoop is door de tand des 
tijds een beetje ingezakt. Hij wordt binnenkort opgehoogd, want dan wordt er gemaaid en is 
er weer volop gras om de broedhoop aan te vullen. Er worden bovendien nog enkele 
broedhopen bij gemaakt. 
Overigens hoeven we voor ringslangen niet bang te zijn. Ze zijn niet giftig en ze eten vooral 
kleine beestjes zoals insecten, wormen en jonge muizen. Op dat dieet kunnen ze wel ruim een 
meter lang worden. 
 
Sporenonderzoek in faunapassages 
In opdracht van de gemeente Amersfoort inventariseert het Rotterdamse bureau Stadsnatuur 
de planten en dieren in het Waterwingebied. Er zijn territoria van goudvink, sperwer en 
glanskopmees aangetroffen. En er is vastgesteld dat er dieren gebruik maken van de 
faunapassages onder de Hogeweg en de Van Randwijcklaan. Nader sporenonderzoek moet 
uitwijzen welk dieren dit zijn. 
 
Stadsecoloog Renée van Assema en Mark 
Grutters van Stadsnatuur zijn enthousiast 
over het gebruik van de faunapassages. Zij 
zouden hier wel cameravallen willen 
plaatsen.  
Dit zijn camera's die reageren op beweging 
en dan beginnen te filmen. Met 
infraroodcamera's kan er ook in het donker 
worden gefilmd. 
Daarnaast kan er worden gewerkt met 
sporenplankjes. Dit zijn plankjes met inkt en 
daarnaast papier. Dieren lopen of kruipen 
door de inkt en laten hun sporen na op het 
papier. Om de sporenplankjes regelmatig te verversen zijn enkele vrijwilligers nodig. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur van de Vrienden van het 
Waterwingebied. 

Ringslang. Foto Hennie de Bruin 
Straks misschien ook te zien in Het 



 

 

 
Paardenbijters in het Waterwingebied 
Zo ben je bekomen van het nieuws dat er paardenmishandelaars waren in de omgeving van de 
Hogeweg, schrijven ze iets over paardenbijters in ons Waterwingebied. 
 
Wees gerust, het gaat hier niet om mishandelaars, geen enge mensen die zin hebben in een 
hapje paardenvlees. Het gaat hier om libellen. Echte libellen, dus geen waterjuffers. Het lijken 
net bestuurbare helikopters. Een grote kop en een taps toelopend lijfje, en vier prachtige 
vleugels. Aan de zijkant zijn ze bruin, met strepen, bovenop gezien zijn ze schitterend blauw. 
Vorig jaar zomer kon je ze aan de rietstengels en bladen van de lisdodden in de nieuwe poel 
en slootjes vaak vlak boven het water zien scheren. Je ziet ze ook veel bij de bomen aan de 
rand van veldjes.  
 
Hoe komen ze dan aan de naam paardenbijters, als ze daar niets mee te maken hebben? 
Rondom paarden vliegen veel insecten, hele hordes soms. Het paard probeert ze van zich af te 
slaan met de staart of door een rilbeweging te maken met zijn vel. De libellen komen af op die 
insecten. Je ziet ze daarom vaak in de buurt van een paard. Omdat ze veel groter zijn en er 
gevaarlijker uitzien dan de kleinere insecten dachten de mensen vroeger dat het juist de libel 
was die de paarden beet. Maar dat zijn andere gevreesde, vliegende dieren, de paardenvlieg en 
de horzel. Ook die komen voor in Het Waterwingebied. 
 
 

    
paardenbijter: mannetje 

 
Bomen 
Sinds een paar jaar houdt de gemeente van iedere boom een zogenaamd paspoort bij. 
Iedere drie jaar worden alle bomen in de stad geïnspecteerd en worden de bevindingen op het 
paspoort bijgeschreven. Naast onderhoud gaat het vooral om het inschatten van de veiligheid. 
De bomen achter de Geallieerdenstraat zijn al lange tijd een punt van discussie. 
De bomen staan erg dicht op de woningen, waardoor aanwonenden zich bij storm en harde 
wind zorgen maken. Er is al een paar keer extra onderzoek gedaan. Hoewel het nog niet 
noodzakelijk is om de bomen te kappen, wordt er binnenkort een voorstel gedaan om de 
bomen verspreid over een paar jaar te kappen. Dit voorstel zal nu uitgewerkt worden.  
U hoort daar nog over.  
 
 



 

 

 
Bestuur 
Als vereniging staan we op het punt een andere fase in te gaan. Begon de vereniging om Het 
Waterwingebied groen te houden en bebouwing te voorkomen, nu zitten we in een fase dat 
dat gevecht geleverd is. 
Het gebied blijft groen en heeft een heel eigen systematiek van inrichting en beheer. 
Voor enkele bestuursleden is dit een moment van herbezinning. Zij overwegen om op termijn 
hun functie neer te leggen. 
Het bestuur zoekt dan ook nieuwe bestuursleden. 
 
Het bestuur zoekt mensen die willen meedenken, die regelmatig met de gemeente en 
aannemer/Sight willen overleggen, verenigingsactiviteiten willen opzetten, die de politiek 
willen volgen voor wat betreft het groenbeleid of projecten volgen die van invloed kunnen 
zijn op Het Waterwingebied. 
 
Voorwaarde is uiteraard affiniteit met groen en bereikbaar zijn via e-mail.  
De taken worden intern verdeeld en met elkaar opgevangen. Als u interesse heeft kunt u 
contact opnemen met Roelie Norp, r.norp@xs4all.nl   
 
 
 
Contributie  
 
U wordt gevraagd ook voor dit jaar uw contributie te betalen. 
U kunt dit voldoen door minimaal €5,00 te storten op  
rek.nr. NL78 ABNA  0549 2351.75  t.n.v. Vrienden Waterwingebied. 
 
 
 

 
Foto Mary Lans  
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Beste mensen, 
Een Nieuwsbrief met veel informatie. 
We beginnen met de zoektocht van de gemeente naar locaties voor de 
Vluchtelingenopvang, waarover u waarschijnlijk al van gehoord heeft. 
 
Vluchtelingenopvang 
Afgelopen dinsdag 29 sept. werden wij gebeld door de wethouder met de 
mededeling dat het college 's middags om half 5 een persconferentie zou geven, 
waarin de mogelijke locaties voor vluchtelingenopvang bekend gemaakt zouden 
worden.  



Ook Het Waterwingebied tussen de Lageweg en de Hogeweg stond op dit lijstje, 
althans de Weg van de Vrijheid met aanpalende groenstrook. 
 
's Avonds werd de gemeenteraad door het college geïnformeerd. De uitleg door 
wethouder Houwing was kernachtig en helder, maar de precieze locatie werd niet 
duidelijk, noch de argumenten op grond waarvan de lijst met mogelijke locaties 
was opgesteld. Veel gebeld en een lang gesprek met de projectleider was 
verhelderend. Het bleek dat het om de groenstrook langs de Weg van de Vrijheid 
tussen Lageweg en Hogeweg betrof (Er stond letterlijk in de tekst: braakliggend 
stuk groen). Niet een logische locatie om heel veel verschillende redenen. Juist 
deze strook groen was nog maar net helemaal ingericht. 
 
De insteek van ons was en is: Wat komt er allemaal bij kijken om een groot aantal 
mensen tijdelijk, mogelijk langdurig, hier op te vangen en wat betekent dat voor dit 
gebied en de eerder gemaakte afspraken in bestemmingsplan, met ons en met de 
buurt/wijk. 
Wij hebben in een brief onze argumenten m.b.t. deze locatie op een rij gezet en 
naar de wethouder, diverse raadsleden en ambtenaren gestuurd.  
 

Mogelijke Locatie: Weg van de Vrijheid (foto: Roelie Norp) 

 
Waarom wij deze locatie ongeschikt vinden voor welke opvang dan ook, komt in 
het kort neer op: 



 
� Er is veel geld geïnvesteerd in dit gebied om het als natuurgebied verder te 

ontwikkelen. 
� De Weg van de Vrijheid is hier doodlopend, maar wordt wel door fietsers 

veel gebruikt (belangrijke schoolroute) 
� Er is voor Het Waterwingebied een Groenbeheerplan gemaakt, dat voor alle 

partijen (gemeente, aannemer, Vrienden) leidend is. Dit Groenbeheerplan 
richt zich heel specifiek op de ontwikkeling van diverse planten en dieren. Zo 
zijn er twee faunapassages aangelegd om groengebieden met elkaar te 
verbinden en zo de variatie aan dieren m.n. te bevorderen. Langs de Weg vd 
Vrijheid is een gesloten rand met struiken en bomen om dieren de nodige 
beschutting/bescherming te geven. Die rand moet je dus niet aantasten, want 
daar staat of valt een deel van het Groenbeheerplan mee.  

� Daarnaast hebben Gemeente en de Vrienden een convenant gesloten waarin 
staat dat op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt om het 
Groenbeheerplan uit te voeren (dat wil zeggen: dit gebied niet aan te tasten). 

� De bereikbaarheid voor hulpdiensten is hier zo beperkt, dat een groot deel 
van Het Waterwingebied op de schop moet. 

� Hier is sprake van kapitaalsvernietiging. 
� Het bestemmingsplan is duidelijk: dit gebied heeft niet alleen de bestemming 

groen, maar nog een extra bestemming en dat is uitvoeren conform het 
Groenbeheerplan. 

� Op het lijstje met mogelijke locaties gaat het om locaties die braak liggen of 
zonder al te veel schade tijdelijk anders kunnen worden ingericht. Het enige 
groengebied dat 'af' is en op de lijst staat is Het Waterwingebied cq de 
groenstrook langs Weg vd Vrijheid. Als ook de randen van groen ingerichte 
gebieden een mogelijke locatie zouden kunnen zijn, dan zijn de 
zoekmogelijkheden vele malen groter.  

 
Wij kunnen ons niet voorstellen, dat een net ingericht gebied zo snel gewoon op de 
schop gaat en gaan er vanuit dat het hier om een vergissing zal gaan. 
 
Wij beraden ons hoe of wat verder, maar zullen dat stapsgewijs doen. 
Op dinsdagavond 6 okt. vindt een hoorzitting plaats in het stadhuis, waar ook wij 
gebruik van zullen maken. Op die avond adviseert de raad het college over de 
verschillende locaties. De raad besluit niet, maar adviseert, omdat het om een 
bevoegdheid van het college gaat. 
Ook het COA, dat moet zorgen voor voldoende opvangvoorzieningen in het land, 
heeft een krachtige stem in het geheel.  
 
Wij volgen het proces alert en begrijpen dat het hier om een probleem gaat, dat om 
een oplossing vraagt. Als groen ingerichte gebieden zijn uitgesloten en voldoende 
alternatieve locaties zijn, dan is er geen noodzaak om dit gebied aan te tasten. 
 



De gemeente geeft alle informatie door via de website: 
http://www.amersfoort.nl/vluchtelingenopvang.html   
U vindt hier ook een link, waarmee u zich kunt opgeven voor de e-mailservice. U 
wordt dan op de hoogte gehouden van alle nieuwsberichten over dit onderwerp. 
 
Herinrichting Van Randwijcklaan 
Vorig jaar heeft de gemeente samen met de participatiegroep van bewoners de 
plannen voor de herinrichting Van Randwijcklaan gepresenteerd. De bijeenkomst 
vond plaats in een grote tent op het veld bij de Wielewaalstraat/flat Vogelweide. 
Medio september van dit jaar stond daar weer een tent om mensen te informeren 
over de plannen en de daaraan verbonden werkzaamheden. Er gaat heel wat 
veranderen. 
 
Een belangrijk punt is om langs het water van de Van Randwijcklaan de 
ecologische verbinding met Het Waterwingebied te versterken.  
Hier komt een grote variatie aan bloemen en struiken en worden verschillende 
soorten nieuwe bomen geplant. 

 
foto: Bureau Ruijzenaars 

Hier doorheen komt een voetpad. Dat komt dus midden in het groen te liggen. 
 
Aan de noordkant van de Van Randwijcklaan komt het voetpad eveneens in het 
groen te liggen, maar dit voetpad wordt breder. 
 
De laanbomen worden vervangen door groepjes verschillende soorten bomen. 
Hiervoor is gekozen, omdat er steeds meer ziektes komen, die gebonden zijn aan 
een bepaald soort boom (kastanjeziekte, iepziekte, essentakziekte, enz.) Met een 
eenzijdige bomenkeus zijn niet alleen deze bomen kwetsbaar, maar ook het 
stadsbeeld.  
 
Ook bij de vijver aan de Van Randwijcklaan gebeurt van alles. De vijver heeft aan 
de kant van Het Waterwingebied al natuurvriendelijke oevers. Dat is niet het geval 
met de oevers parallel aan de Van Randwijcklaan. Deze hebben nog een houten 
opstaande beschoeiing. De houten beschoeiing zal hier verwijderd worden om ook 
hier een natuurvriendelijke oever te maken, d.w.z. de oever langzaam aflopend 



naar het water. Om deze natuurvriendelijke oevers te realiseren moeten struiken 
verwijderd worden. De bomen blijven gespaard. Als alles klaar is worden er 
nieuwe struiken geplant en komt er een strook met een kruidenrijk 
bloemenmengsel. 
 
Er is een inrichtingsplan gemaakt waarin is aangegeven waar struiken en bloemen 
cq kruiden terugkomen. Als u de plannen nader wilt bekijken dan kan dat op de 
gemeentelijke website: http://www.amersfoort.nl/VanRandwijcklaan.html  
 
Er staat een bouwkeet bij de Wielewaalstraat. Hier kunnen uitvoerders (indien 
aanwezig) u informeren, als u vragen heeft. 
 
Japanse knoop 
Op vele plaatsen is de Japanse knoop te zien. Het is een plant uit Japan die 
ontzettend woekert. Via wortelstokken verspreidt het zich heel makkelijk en is 
daardoor ook bijna niet uit te roeien. Als de ‘knopen’ van de stengels op vochtige 
aarde komen, schieten deze heel snel wortel. Een nieuwe plant is sneller geboren, 
dan verwijderd. 
De plant vermeerdert zich zo gemakkelijk, dat machines, die met deze plant in 
contact geweest zijn, goed schoon gemaakt moeten worden, omdat anders delen 
van wortelstokken zich via de banden enz. kunnen verspreiden.  
 
In Het Waterwingebied dachten we de Japanse knoop goed onder controle te 
hebben: regelmatig kort maaien en 'uithongeren'. Helaas mag dat niet meer en bij 
de skatebaan en elders in het gebied begint de Japanse knoop weer de kop op te 
steken. De gemeente beraadt zich nog, hoe hiermee moet worden omgegaan.  
 
Het Waterwingebied: volwassen flora en fauna 
Het lijkt wel of Het Waterwingebied met het jaar mooier wordt. Dat geldt in ieder 
geval voor de poel. Het is werkelijk wonderlijk hoe snel de natuur het 
oorspronkelijk nagenoeg levenloze grondwater in bezit neemt en omtovert in een 
leefomgeving voor allerlei waterplanten en waterdieren.  
Het zijn vooral de meerkoeten, zwanen en eenden die dit op hun conto kunnen 
bijschrijven. Menig klein waterbeestje en zaadje, opgepikt in de singel of vijver, 
bleef aan hun poten, snavels en veren hangen. En vlak ook niet uit wat er nog aan 
leven zit in de ontlasting van de watervogels. Onderzoek toonde aan dat veel 
zaadjes en diertjes zoals kleine slakjes dwars door het vogellijf weer in het water 
terechtkomen en daar vrolijk, nou ja in ieder geval zonder problemen, verder leven. 
 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de schrijver van dit stukje ook een bijdrage 
heeft geleverd door - enkele jaren terug - pluiszaden van lisdodden in de poel te 
gooien. 
De larven van de Grote keizerslibel maakten dankbaar gebruik van de lisdodden. 
Na een tot twee jaar onder water als een soort rover te leven - ze eten allerlei 
kleinere diertjes - klimmen ze de lisdodden in om als kleurrijke libel uit hun 



grauwe larvenvelletje te kruipen. Dat velletje blijft stevig vastgekleefd achter op 
het blad van de lisdodde, en heeft dan nog precies het model van de larve. (beide 
foto's: Kees Quaadgras) 
 

               
   1. keizerslibel     2. huid keizerslibel 
 
Ook in de poel: waterlelie en gele plomp. Twee planten met prachtige bloemen, 
vooral de roze met witte waterlelie . En dat komt allemaal zo maar aanwaaien en -
vliegen. 
Tussen die planten door scharrelen de watervogels: de eenden, de waterhoentjes 
met hun rode en de meerkoeten met hun witte bles.  
 
Het zwanen paar dat er nu zit kreeg vijf jongen. De laatste weken leeft de familie 
gescheiden: twee jongen hebben zich afgescheiden van pa, ma en de drie broertjes 
of zusjes. Maar alle vijf doen ze het goed en groeien als kool. Op de foto staan de 
jonge zwanen nog in de periode dat ze bij elkaar waren, in de vijver langs de Van 
Randwijcklaan (zie foto voorkant) 
 
Het Waterwingebied is qua flora en fauna inmiddels een redelijk compleet en 
volwassen gebied. Daarmee bedoel ik dat alle schakels in de kringloop van het 
leven aanwezig zijn, van bodembeestjes en insecten, via prooidieren als muizen, 
mollen en konijnen tot predatoren (roofdieren) als bunzing, sperwer en buizerd. 
Ook is er ooit een vos gesignaleerd. 
 
Die bunzing was een grote verrassing. Er zijn jaren geleden wel eens 
bunzingkeutels gevonden, en iemand had wel eens een bunzing langs de spoorbaan 
gezien, maar dit keer is er een waarneming gedaan van een bunzing met vier 
jongen. In de buurt van het Onderduikerspad. 
 
Nog een verrassing: dit jaar hadden we twee broedparen sperwers. De twee paren 
hadden voor zo ver bekend in totaal drie jongen. 
 



  jonge ransuil  -  foto Kees Quaadgras 
 
Niet in het Waterwingebied, maar wel vlakbij in Rustenburg langs de spoorbaan. 
Daar bracht een paartje ransuilen twee jongen groot. De uilen hebben ongetwijfeld 
al menig muis in het Waterwingebied gevangen. 
 
Essentak-ziekte 
De nieuwste bomenziekte is de Essentaksterfte. Het is een snel oprukkende ziekte 
onder de essen. Amersfoort heeft onlangs onderzoek gedaan hoe het in Amersfoort 
met de es gesteld is. Dat is kort gezegd: niet best. De ziekte heeft inmiddels ook al 
menig es in Het Waterwingebied aangetast. 
 
De Essentaksterfte is een schimmelaantasting die bij essen in geheel Europa 
taksterfte veroorzaakt. De schimmel (Hymenoscyphus pseudoalbidus) heeft zich 
van Noordoost-Europa uitgebreid naar West-Europa. De eerste meldingen van de 
ziekte in Nederland kwamen in 2010 uit het noorden van ons land. 
 
De sporen van de schimmel worden door de wind verspreid en infecteren het blad 
van de es. Vervolgens sterven de twijgen af.  
In het algemeen vindt aantasting door deze schimmel plaats via de bladeren. Het 
blad verwelkt en de jongste twijgen van de boom sterven af als gevolg van de 
schimmelgroei. (zie schema) 
 



 
 
Excursie 
Op zaterdagmorgen 17 oktober om 10.30 uur (skatevoorziening) organiseren wij 
een excursie hierover. Arthur Wopereis van de gemeente zal uitleg geven over 
deze essentaksterfte. We zullen een rondje langs een aantal essen maken en 
misschien is de gemeente dan zover, dat zij al weet hoe zij dit probleem voor heel 
Amersfoort en in het bijzonder natuurlijk voor Het Waterwingebied denkt aan te 
pakken. 
 
Bomenplan achter woningen Rustenburg in Waterwingebied 
De populieren achter de Geallieerdestraat en aangrenzende straten beginnen op 
leeftijd te komen. Omdat deze bomen redelijk dicht bij de woningen staan, maken 
bewoners zich zorgen.  
Hoewel het volgens de laatste onderzoeken nog niet echt nodig is, is besloten om 
voor dit gedeelte het bomenbestand te verjongen. Dit zal gefaseerd uitgevoerd 
worden, te beginnen bij de bomen die het dichtst bij de woningen staan, even ten 
noorden van de fietspad/bocht Weg van de Vrijheid.  
Nog deze maand worden aanwonenden hierover geïnformeerd.  
 
Maaien 
Alleen de groenstroken langs de voetpaden en een aantal zogenaamde gazons cq 
speelweides worden intensief gemaaid en goed kort gehouden. De open velden 
(droog hooiland volgens het Groenbeheerplan), wordt 2x per jaar gemaaid. De 
laatste maaibeurt zit er weer aan te komen of is net van start gegaan. De grond is 
nogal gauw erg nat, dus is er besloten eind september/begin oktober te maaien om 
spoorvorming in vochtige grond zoveel mogelijk te voorkomen.  
 



Ieder jaar moet er een keuze gemaakt worden om op bepaalde plaatsen oud gras te 
laten staan. Gekozen is om een soepele overgang naar de struiken te maken en hier 
m.n. hoog gras te laten staan. Dat geldt niet als er sprake is van veel houtopslag. 
Dit moet zoveel mogelijk verwijderd worden. 
 
Ook tussen de knotbomen zal weer gemaaid worden. Dit zal deels met de hand 
gedaan moeten worden. Varens en andere specifieke planten blijven staan. 
 
Vleermuiskelder 
Er wordt nu serieus gewerkt aan een al jaren geleden gelanceerd idee, het 
ombouwen van een waterput tot winteronderkomen voor vleermuizen. Via de 
gemeente Amersfoort is een bedrijf in de arm genomen dat niet alleen veel 
vleermuizenkennis in huis heeft, maar ook de techniek en de ervaring om 
daadwerkelijk een vleermuizenplek te bouwen. 
Dit bedrijf is al langs geweest om de putten te bekijken, en ze hebben al enkele 
ideeën over hoe het er uit zou kunnen zien. 
 

 
foto: Kees Quaadgras 

 
Het ombouwen is meer dan even een gaatje in de wand of sleuf onder de deksel 
van de waterput maken. Dat heeft te maken met de soort vleermuizen, met 
vandalisme gevoeligheid, met temperatuur enz.  Verder moet het verblijf 
beschikken over een plekje waar vleermuizen kunnen landen en zich vastgrijpen, 
voordat ze door een klein gaatje naar binnen kruipen. Ook moet het binnenin 
voldoende ruw zijn om te kunnen hangen. 



Binnenkort krijgen we de uitslag van een paar opties. Waarschijnlijk wordt 
komend winterseizoen niet gehaald. Zodra er meer duidelijkheid is, hoort u 
hiervan. 
 

 

Excursie 

Essentak-sterfte 

Zaterdag 17 oktober 

Start: 10.30 uur skatebaan Van Randwijcklaan 

 

Onderwerp: 

Wat betekent deze ziekte voor Het 

Waterwingebied? 

o.l.v. Arthur Wopereis 
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