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Kunstgras 
Er is op dit moment veel te doen over kunstgrasvelden. 
Het voetbalveld achter De Horsten in Het Waterwingebied bestaat uit rubberen 
kunstkorrels, zgn. rubbergranulaat. Wij hebben direct contact gezocht met de gemeente 
o.a. met de vraag of het voetbalveld niet gesloten moet worden. De gemeente is er nog 
mee bezig en wil geen overhaaste beslissing nemen. Wij sluiten ons bij deze lijn aan. 
 
Amersfoort gebruikt rubbergranulaat dat moet voldoen aan het keurmerk van 
Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en 
gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder meer over eisen aan het 
product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen. 
Op basis van het RIVM-advies én de eisen die via het Milieukeurmerk worden 
opgelegd, is in Amersfoort voor het gebruik van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden 
gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland 
gebruikt. 
 



Uit onderzoek blijkt nu dat uit deze rubberkorrels afkomstig van autobanden organische 
verbindingen vrijkomen, waaronder verschillende PAK’s (polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen) en weekmakers. 
Als uit het aanvullend onderzoek van het RIVM en/of het onderzoek van European 
Chemicals Agency blijkt dat het gebruik van rubberkorrels op sportvelden 
onacceptabele risico’s met zich meebrengen, zal de gemeente Amersfoort maatregelen 
nemen. 
 
Deze info komt van de gemeente Amersfoort. Op de website van de gemeente, kunt u 
het hele traject volgen. Zie onderstaande link, of typ op de website (www.amersfoort.nl) 
en zoek met het woord " kunstgras". 
 
https://www.amersfoort.nl/nieuws/gemeente-informeert-over-rubberkorrels-op-kunstgras.htm  
 
Onderhoud en beheer 
 
Maaien 
Mensen die de afgelopen periode in Het Waterwingebied gewandeld hebben, hebben 
gezien dat de velden met zgn. droog hooiland gemaaid zijn. Dit maaisel bleef een 
weekje liggen, zodat het laatste zaad nog op en in de grond kan vallen. Vorig jaar is er 
eind september gemaaid en daarna is het flink gaan regenen. De velden waren zo nat, 
dat dit maaisel toen niet fatsoenlijk weggehaald kon worden zonder de ondergrond te 
vernielen (diepe sporen te trekken). Er is daarom besloten om nu al begin september te 
maaien in de hoop dat het maaisel fatsoenlijk na een weekje verwijderd kan worden. 
 
Natuurvriendelijke oevers 
De oever langs de Trekvogelweg (kant Waterwingebied) kent een aantal water 
inhammen. Sommige groeien bijna helemaal dicht of de takken hangen dusdanig over 
het water, dat dit water te weinig direct zonlicht krijgt. In oktober worden deze 
meanders/water-inhammen uitgemaaid en wordt er gesnoeid, zodat de zon hier weer kan 
doordringen. 
Het zand wordt in Het Waterwingebied ergens teruggelegd. Waarschijnlijk bij de 
heuvel. Dit i.v.m. de kosten van afvoer, als het elders gestort moet worden. 
 
Riet 
De watergang vanaf de Van Randwijcklaan naar het spoor toe wordt grotendeels 
vrijgemaakt van riet. Dat zelfde geldt voor het riet in de vijver achter de Valkenhorst. Er 
blijft altijd een percentage oud riet staan, omdat bepaalde vogels alleen maar nesten 
bouwen of zich bij voorkeur ophouden in oud riet. 
De watergang achter de flats Trekvogelweg (midden gedeelte) is van het Waterschap en 
wordt door hen onderhouden. Het Waterschap beheert de watergangen die voor de 
afvoer van het water zorgen. 
 
Japanse duizendknoop  
Ook in Het Waterwingebied komt de Japanse duizendknoop voor. Dit is een enorme 
woekeraar, die moeilijk uit te bannen is. De plant is goed te zien langs de watergang bij 
de skatebaan, evenals bij het bruggetje Arendshorst en nog een paar andere plaatsen.  
De plant/stuik kan wel 4m. hoog worden en groeit zo dicht dat er geen plaats meer is 
voor andere planten. De plant heeft geen natuurlijke vijanden en tast dus op een enorme 
manier de biodiversiteit aan. Wortels zoeken vochtige plekken en tasten riolering, 
brugconstructies en vloeren van huizen e.d. aan. Kortom met deze plant moet je niet blij 
zijn. De plant verspreidt zich via het wortelstels. Maar vermeerdert zich ook via de 
stengels of worteldelen. Een grasmaaier mag niet in de buurt van deze struiken komen, 
want het maaisel (zelfs aan de banden) zorgt al voor verspreiding. 



De gemeente is met een stadsbrede aanpak bezig. De raad heeft hier onlangs over 
gesproken. De raad wil meer weten over de effecten van verschillende maatregelen en 
wacht deze eerst af voor zij een definitief besluit nemen.  
 
Het gaat dan om:  
- te kijken naar de onderzoeksresultaten van Probos over inzet snoeimethodieken in 
  andere gemeenten;  
- het toe te passen (van lagere) percentage Glyfosaatoplossing (Roundup);  
- inzet van bladvlo als bestrijdingsmiddel. 
 

 
 
In de loop van volgend jaar horen we hier meer over. 
 
Wortelopdruk in asfalt 
Op sommige plaatsen drukken wortels het asfalt alweer omhoog. De plaatsen waar dit 
gebeurd is, zijn inmiddels geïnventariseerd. De bedoeling is om langs deze asfalt 
plekken een gleuf te graven, de wortel hier weg te halen en worteldoek te plaatsen. Dit 
zal in het najaar gebeuren. We hopen dat dit afdoende is. 
 
Poel  
Het is toch wel prachtig om te zien, dat er zoveel planten als 'vanzelf' groeien in de poel, 
zoals de lisdodde (rietsigaren), gele lis, waterlelies en gele plomp. De ontwikkeling zal 
wel kritisch gevolgd moeten worden, om te voorkomen dat de waterplanten niet het hele 
wateroppervlak laten dichtgroeien. De functie van de poel is om te zorgen, dat o.a. 
amfibieën zich hier kunnen voortplanten en daar is zonlicht een belangrijke factor voor ( 
en natuurlijk het ontbreken van vissen die de eitjes opeten). 
 



    
 
Essen - slechte staat 
Wie door Het Waterwingebied loopt, ziet de nodige dode bomen, althans bomen in 
slechte staat. Het gaat dan vooral om essen die duidelijk ziek zijn. Veel essen hoeven 
nog niet direct gekapt te worden. Wel wordt bekeken of er nog jonge bomen in de buurt 
staan, die wellicht in de schaduw van deze dode boom staan. In dat geval wordt gekeken 
of het verwijderen van enkele takken de nieuwe jonge boom meer zonlicht kan krijgen, 
waardoor deze zich beter kan ontwikkelen. Op deze manier hopen we dat er niet te grote 
gaten vallen, als de es echt verwijderd moet worden. 
 

       
 
De essentaksterfte is een schimmel dat de twijgen van de takken aantast. Eerst sterven 
de jonge bladeren af en nestelt de schimmel zich in de jonge takken. Het gevolg is dat 
de dunne takken afsterven en de es weer opnieuw jonge scheuten maakt op de dikkere 
takken. Soms als de es zwaar is aangetast zit de gehele kroon met dunne dode takken en 
staat de boom heel dun in het blad.  
Essen hout: zeer waardevol hout: sterk, zeer taai en uitermate elastisch. Het hout wordt 
gebruikt voor stelen van schoppen en bijlen; voor gymnastiektoestellen, schaatsen, ski's, 
roeispanen, tennisraketten, laddersporten, biljartstokken, bogen, ... 
 
Groenvisie 
De gemeenteraad behandelt binnenkort een nieuwe 
groenvisie. Deze groenvisie gaat over het groen in 
Amersfoort, zowel in de wijken als de grotere 
groengebieden. De oude nota waar wij zoveel aan te 
danken hebben gehad, is daarmee verleden tijd. Deze 
groenvisie is tot stand gekomen met inbreng van 
bewoners en groengroepen.  
In deze nieuwe visie op het groen worden ook de 
gevolgen voor de klimaatverandering meegenomen.  
De trend is om bewoners meer zeggenschap over groen 



te geven en bewonersinitiatieven nog meer te ondersteunen. Ook de zelfwerkzaamheid 
krijgt een prominente rol binnen deze visie. Voor Het Waterwingebied zal dit nog geen 
gevolgen hebben.  
 
Het gesloten onderhoudscontract dat de gemeente met Sight (de aannemer) heeft 
gesloten, loopt eind 2017 af. Dan moet er weer opnieuw aanbesteed worden. Het 
groenbeheerplan is 10 jaar 'geldig', dus hierover is nog geen discussie te verwachten. 
 
Oproep betaling contributie 
Diegene die hun contributie nog niet betaald hebben, worden verzocht dit alsnog te 
doen. Dit kan door minimaal €5,00 over te maken op  
giro NL78 ABNA 0549235175 onder vermelding: contributie 2016. 


