
 

Nieuwsbrief 
“Vrienden van het Waterwingebied” 

2017-1 
 
 
 
 
 

 
 
 

Natuurvriendelijke oevers: onlangs uitgegraven inhammen water langs Trekvogelweg 
 
 
 
 
 
 

“Vrienden van het Waterwingebied” 
KvK nr. 32085084  Bank: ABN-AMRO rek. NL78 ABNA 054.92.35.175 

 
 
 
 
 

Allereerst wenst het bestuur alle leden een gelukkig en gezond 2017 toe. 
We hopen dat Het Waterwingebied ook in 2017 

een 'super'groen gebied zal blijven. 
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Ledenvergadering en bestuurswisseling. 
Op 26 januari 2017, 19.30 - 20.30 uur is er in de Groene Stee een 
algemene ledenvergadering. 
Riekje Hoffman, Martha en Piet van der Doe stellen zich niet herkiesbaar. 
Ellen Akkermans heeft het bestuur al verlaten.  
Kees Quaadgras en Roelie Norp stellen zich herkiesbaar.  
Inmiddels hebben zich enkele nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld. 
 
Riekje en Martha en Piet waren vanaf de oprichting betrokken bij de 
vereniging. In het toenmalige Wijkbeheerteam (WBT) was 'Het 
Waterwingebied' een steeds terugkerend agenda- en zorgpunt. Om die zorg 
beter naar voren te kunnen brengen is toen voorgesteld om een aparte 
vereniging of stichting op te richten: 'De Vrienden van het 
Waterwingebied'.  Nadien is er veel gebeurd. 
 
De vereniging heeft zelf een visie voor het gebied opgesteld en heeft 
overal flink achteraan getrokken. Begin 2003 werd, ondersteund met bijna 
dertienhonderd handtekeningen, de Gemeenteraad gevraagd de 
bouwplannen en scholenbouw in het gebied af te wijzen.  
Aldus geschiedde. 
 
Riekje was al ver voor het wijkbeheer betrokken bij en op Het 
Waterwingebied en het groen houden hiervan. Denk aan de eerste 
bouwplannen begin 1990 waartegen de VerontRustenburgers (waar Riekje 
deel van uitmaakte) actief actie voor gevoerd hebben. Eerder had diezelfde 
groep al voorkomen dat een grote rioolbuis voor doorgang van ruw water 
onder de groene bossage zou worden gelegd. Riekje heeft voor de 
oprichting van de Vereniging en later in de Vereniging haar sporen meer 
dan verdiend: veel commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond, stukken 
gelezen, acties georganiseerd, bezwaren ingediend, activiteiten 
georganiseerd, het hele proces rondom het Groenbeheerplan mede 
vormgegeven. Kortom teveel om op te noemen. 
 
De familie van der Doe is erbij gekomen via het Wijkbeheerteam en vooral 
na de actie om weer water in de sloot achter De Horsten te krijgen. Dat 
was hun initiatief met een enorme respons van de bewoners uit De 
Horsten. Deze actie heeft hun betrokkenheid bij het gebied vergroot.  
Zij waren 'oren en ogen' van het gebied en vertolkten de stem van de 
gebruikers van het gebied op vele manieren. Zij hebben veel tijd gestopt in 
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het verlenen van vele hand- en spandiensten. Martha heeft lang de 
financiën (ledenadministratie) beheerd, maar na haar ziekte en mede de 
komst van internet, heeft zij al eerder de zaak overgedragen. 
Ellen verleende ondersteuning op vele fronten. Vooral bij activiteiten kon 
je op haar rekenen. Zij was in Amersfoort een van de eersten die 
regelmatig met een geverfde grijze afvalcontainer door Het 
Waterwingebied liep om zwerfvuil te verwijderen. Om niet met afval te 
hoeven slepen kreeg zij via het wijkbeheer deze 'wijk'-container. Een 
voorbeeld voor anderen: ruim je rotzooi zelf op en gebruik de 
prullenbakken. 
 
Gelukkig hebben wij voor de vertrekkende bestuursleden opvolgers 
kunnen vinden. Arjan Zwart wil het bestuur graag versterken, evenals 
Thérèse Herselman. Arjan is docent biologie en kan de Vereniging dus 
goed voorzien van informatie en Thérèse is een heel betrokken bewoner, 
die Het Waterwingebied een warm hart toedraagt en het gebied in haar 
achtertuin heeft.  
 
Wij zoeken alleen nog iemand die de financiële- en/of ledenadministratie 
voor zijn/haar rekening wil nemen. 
 
Het huishoudelijk gedeelte willen wij kort houden. 
Wij zullen een toelichting op het jaarverslag geven en de financiën en 
afscheid nemen van de net genoemde bestuursleden. In het voorjaar nemen 
we nog een keer in Het Waterwingebied zelf afscheid van hen. Voor dit 
laatste worden leden en niet-leden uitgenodigd. 
 
Na een kort huishoudelijk gedeelte houdt Arjan Zwart een lezing over 
plantennamen. Hij doet dit onder de titel: “Maak van de Noot een deugd”. 
Met als ondertitel: “Hoe fijn nootschieten kan zijn”. Op populaire 
wetenschappelijke manier zal hij ons vertellen hoe veelzeggend 
plantennamen kunnen zijn. Dit is het openbare gedeelte en voor iedereen 
toegankelijk. 
 
Ontwikkelingen De Hoef 
Op het industrieterrein is al een aantal jaren sprake van veel leegstand. 
De bedrijven en de gemeente hebben de handen ineen geslagen en hebben 
gezamenlijk een visie op de toekomst gemaakt. Het is de bedoeling dat 
leegstaande kantoren omgebouwd worden tot woningen.  
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De eerste transformatie is al klaar. Er zijn panden waarin al mensen 
wonen. Het gaat met name om het westelijk deel van De Hoef. Ook komt 
er een scholengemeenschap voor fysiotherapie (Campus) met 
studentenflats. Als u de plannen wilt lezen, ga naar:  
https://www.amersfoort.nl/project/de-hoefwest-van-kantoorgebied-naar-
stadswijk.htm  met hierin een link naar de Structuurvisie De Hoef zelf. 
 
Wij hebben op deze Structuurvisie gereageerd.  
De ligging vlakbij Het Waterwingebied wordt door de plannenmakers als 
een enorme meerwaarde gezien. Zij willen m.n. Het Waterwingebied 
betrekken bij de ontwikkelingen door aan Hoefse kant van het spoor 
verder te vergroenen en fiets- of wandelverbindingen over het spoor heen 
te maken. 
Over dit laatste zijn we niet zo enthousiast. Juist aan de noordkant van Het 
Waterwingebied is een rustgebied gemaakt en daar zijn ook de paden 
aangepast (struinpaden). Wij hebben erop gewezen dat er een goede 
(tunnel)verbinding is, maar dat deze sociaal veiliger kan (sociale ogen!).  
In de visie ontbreekt het toekomstige fietspad naast de Outputweg, dat er 
komen gaat (Outputweg wordt eenrichtingsverkeer).  
 
Wij waren onaangenaam verrast dat zonder enig overleg met ons deze 
structuurvisie tot stand gekomen is, terwijl wij een convenant met de 
gemeente hebben over de uitvoering en beheer van Het Waterwingebied. 
Inmiddels zijn er contacten gelegd en is ons standpunt breed bekend.  
Wij hopen in goed overleg tot oplossingen te komen. 
 
Kunstgrasveld 
Uit nieuw onderzoek van het RIVM van 20 december jl. blijkt dat spelen 
op kunstgras veilig is. 
Het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn 
ingestrooid met rubbergranulaat, is praktisch verwaarloosbaar.  
De gemeente ziet op basis van dit rapport geen aanleiding om maatregelen 
te treffen voor de kunstgrasvelden.  
De gemeente wijst in haar informatie, dat er nog een Europees onderzoek 
volgt. Deze resultaten worden februari 2017 verwacht. 
Meer info vindt u op: https://www.amersfoort.nl/nieuws/rivm-spelen-op-
kunstgras-is-veilig.htm  
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Convenant 
Het is alweer 5 jaar geleden dat wij een convenant met de gemeente over 
het beheer en uitvoering van Het Waterwingebied op basis van het 
Groenbeheerplan hebben afgesloten. Binnenkort vindt er een verlenging 
plaats voor weer vijf jaar. 
 
Gewoon leuk 
- Er is al weer een buizerd waargenomen. 

 
 
Tijdens de vroege ochtend in dit seizoen kun je onderstaand beeld van 
lisdodde tegenkomen. 
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T.b.v. de algemene ledenvergadering. 
 
 
Financiën 
De afgelopen twee jaar weinig kosten gemaakt, door het ontbreken van 
buitenactiviteiten, er nog voldoende voorraad was aan postzegels en 
printerinkt e.d. en geen attenties gekocht. 

 
 

2015 Ontvangen  Uitgaven 
ABN saldo 1-1-2015 € 3.440,27 ABN kosten bank € 213,65 

Contributies € 827,50 Website € 117,50 

  Nieuwsbrieven e.a. € 222,53 

Totaal € 4262,77 Totaal € 553,68 

2016 Ontvangen  Uitgaven 
ABN saldo 1-1-2016 € 3.709,09 ABN kosten bank € 227,20 

Contributies € 921,00 Website € 117,50 
  Nieuwsbrieven € 270,45 

  Kantoorbenodigdheden € 66,74 

Totaal € 4630,09 Totaal € 681,89 

2017    
ABN saldo 1-1-2017 € 3948,20   
 
 

Gevraagd:  
Wie heeft verstand van bankzaken, althans van een bestuursrekening.  
Sinds een paar jaar berekent de bank erg veel voor extra kosten (o.a voor 
papierenafschriften en rentekosten). Ging het bij de totale bankkosten eerst 
om circa € 100 per jaar, nu om het tweevoudige.  
Wie kan en wil ons adviseren?  
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Jaaroverzicht. 
Bij de volgende onderwerpen zijn wij de afgelopen twee jaar betrokken geweest of 
hadden onze aandacht. 
 
2015 

- regelmatig overleg tussen de gemeente, de aannemer en bestuur Vrienden 
van het Waterwingebied. (overleg 'binnen' en inspecties 'buiten'). 
- de grote poel is door 3 aspirant gidsen van de IVN als studieobject 
gekozen en geïnventariseerd aan insecten, libelles, oever vegetatie, e.d. 
- excursie essentakziekte geweest. 
- nieuwe bebording is in voorbereiding 
- mogelijke komst van AZC op en nabij Weg vd Vrijheid is als locatie 
afgevoerd na brief en acties bewoners 
- info over betekenis Groenbeheerplan voor het onderhoud en aanpak  
- er is een Bomeninventarisatie gemaakt en bekeken wat de gevolgen zijn. 
- wederom oproep gedaan voor bestuursleden 
- voor de bomen achter de Geallieerdenstraat en Boerspad is een 
bomenplan gemaakt. 
- overleg gehad om bij de stadslandbouw achter de geluidwal A28, de 
status van deze bestemming te achterhalen, bijv. kan er straks iemand van 
elders uit het land hier tuinbouw bedrijven en het belang voor ecologie niet 
uit het oog te verliezen. De gemaakte afspraken zijn in een bijlage bij de 
vergunning gevoegd. 

 

2016 
- regelmatig overleg met de gemeente, de aannemer en bestuur 
Vrienden van het Waterwingebied. (overleg 'binnen' en inspecties 
'buiten'). 
- in overleg opdracht gegeven voor het maken van een vleermuisverblijf in 
2 waterputten 
- uitvoering bomenplan Geallieerdenstraat na overleg met bewoners 
- er heeft een sperwer gebroed, deze is met camera gevolgd. 
- d.m.v. een wildcamera blijkt de faunapassage een groot succes. er is o.a. 
een bunzing vastgelegd en er zijn jongen gezien in Het Waterwingebied.  
- bij de aansluiting zwembad met Het Waterwingebied komt een kleinere 
wadi en geen extra paden in het kleine stukje groen, na actie onzerzijds. 
- het overzetten van de padden was weer een groot succes  
- de natuurspeeltuin voldoet duidelijk aan een behoefte. er wordt veel 
gebruik van gemaakt. extra zandbakken-zand neergelegd. 
- hoewel aangereden, mag geconstateerd worden dat de ringslang Het 
WWG heeft ontdekt. 
- kunstgras rubbergranulaat blijkt problemen te geven (giftig door pak's?) 
- meegedaan aan de discussie over een nieuwe groenvisie voor 
Amersfoort. De gemeente wil meer door bewoners zelf laten doen en 
bewoners initiatieven ondersteunen. 
- de Japanse knoop is een 'zorgenkindje' ook in Het Waterwingebied 
- ontwikkelingen op De Hoef worden nauwgezet gevolgd op eventuele 
gevolgen voor Het Waterwingebied. 
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Vrienden van het Waterwingebied 
Donderdag 26 januari  

Groene Stee 
 

Aanvang 19.30 uur 
Algemene ledenvergadering 

Huishoudelijk gedeelte  
alleen voor leden 

 
Lezing  

ca 20.30 uur 
Openbaar gedeelte 

“Maak van de Noot een deugd” 
door Arjan Zwart met als ondertitel 
“Hoe fijn nootschieten kan zijn”. 
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Welkomstborden 
Een wens van het eerste uur van de gemeente was, dat mensen al van buitenaf moesten 
zien dat het hier ging om een stadspark. Er zijn een aantal informatieborden geplaatst 
maar deze zijn van de buitenkant niet zichtbaar. Besloten was van de bouwborden de 
plattegronden te hergebruiken. Om deze langgerekte plattegronden als borden te 
gebruiken was een heel stevige constructie nodig, die waarschijnlijk zeer kwetsbaar 
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zou zijn. Er is daardoor naar een andere vormgeving gekeken. Het is het bord 
geworden, zoals u deze op de voorkant ziet. 
Er is een bord geplaatst bij de Hogeweg, de Natuurspeelplaats Trekvogelweg en bij het 
tunneltje Liendertseweg. 
De informatieborden worden binnenkort ook vervangen. Hier verandert de 
vormgeving niet.  
 
Terugblik op ALV 

Op 26 januari 2017 is in de Groene Stee 
de Algemene Ledenvergadering 
gehouden.  
Tijdens de vergadering zijn enkele 
bestuursleden afgetreden en zijn met 
instemming van de vergadering enkele 
nieuwe bestuursleden benoemd. 
Met een dankwoord, een persoonlijke 
oorkonde en een vogeltaart is afscheid 
genomen van Ellen Akkermans, Martha 
en Piet van der Doe en Riekje Hoffman. 
Het bestuur heeft Riekje Hoffman 
vanwege haar langdurige en bijzonder 
inzet voor de vereniging benoemd tot 
erelid. 
Gelukkig hebben we Arjan Zwart als 
nieuw bestuurslid mogen ontvangen. 
Tijdens de vergadering heeft Marianne 
Koster zich aangemeld. Zij is als 
penningmeester tot het bestuur 
toegetreden. 
Zij neemt de ledenadministratie voor 

haar rekening.  
Over de financiën/ledenadministratie is afgesproken dat leden die meerdere keren niet 
betaald hebben nadrukkelijk gevraagd zal worden of zij nog als lid geregistreerd willen 
blijven.  
In contact met de bank, zal gekeken worden of we nog wel papieren afschriften willen 
blijven ontvangen of over zullen stappen op digitale rapportages. 
Voor de kascontrolecommissie hebben zich opgegeven de heer Sluimer en de heer 
Meijer. Door de bestuurswisseling is het vestigingsadres van de Vereniging 
‘Reijmerinkstraat 34‘ geworden. 
 
Na de pauze heeft Arjan Zwart een lezing met lichtbeelden gehouden met de titel 
“Maak van de noot een deugd”, waarbij de naamgeving van verscheidene planten en 
dieren centraal stond. Zo werd bijvoorbeeld de walnoot vaak aangeplant op 
verdedigingswallen van steden, omdat de walnoot een geur verspreidt waar (stekende) 
insecten een hekel aan hebben. Dat was wel zo prettig voor de op de wallen gelegerde 
militairen. Dus vandaar de naam. 
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Afscheid 
Vanwege alle contacten die Riekje Hoffman buiten de vereniging had, kunnen mensen 
in Het Waterwingebied op 10 mei ca 16.00 uur nog afscheid van haar nemen. Op dat 
moment wordt ook een vernieuwd convenant getekend. (zie informatie achterzijde) 
 
Padden 
Een natuurverschijnsel: de paddentrek. In het voorjaar gaan de padden op pad. De hele 
winter hebben ze onder een dikke laag bladeren doorgebracht. In de lijven van de 
vrouwtjes zijn de eierstrengen gegroeid. Als de avondtemperatuur zo'n 13 graden is en 
het bovendien een beetje vochtig is, dan komen ze te voorschijn en wandelen naar een 
poel, of een singel om daar hun eierstrengen af te zetten en aan de zonnewarmte over 
te dragen. Natuurlijk moeten die eitjes eerst nog worden bevrucht door de mannetjes. 
Het gebeurt wel dat een vrouwtje op pad gaat met een mannetje op haar rug!  
In het Waterwingebied zijn er enkele plekken waar de padden een weg moeten 
oversteken. Aan de noordzijde komen ze uit een poel en steken het fietspad bij het 
fietstunneltje over. Omdat dit voor hen een onneembare hindernis is worden zij 
geholpen door een groepje mensen dat al jaren de padden een ‘kontje’ geeft. 
 
Bij de Lageweg is expres een hindernis gecreëerd 
om te voorkomen dat de padden worden 
platgereden. De padden kunnen hier niet verder, 
scharrelen heen en weer, en vallen dan in een van 
de daar geplaatste emmers. Dagelijks is er een 
aantal vrijwilligers in de weer geweest om de 
padden veilig over te zetten. 
 
In de emmers zijn stokjes geplaatst. Dit is voor 
het geval er muizen in de emmers terechtkomen. 
Die kunnen dan via het stokje omhoog klauteren. 
De padden lukt dit niet. 
 
Overigens verdwijnen de meeste van de 
duizenden jonge padjes in de magen van snoeken, 
eenden, waterhoentjes en reigers. Die laatste 
draaien ook hun poot niet om voor een volwassen 
pad. Tja, zo is de natuur. Reigers en snoeken 
moeten ook eten. 
 
De paddentrek zit er voor dit jaar al weer op. De eerste padden zijn alweer op de 
terugweg.  
Op de Lageweg zijn in totaal 336 amfibieen overgezet: 320 padden en 16 bruine 
kikkers. 
 
Wij willen graag iedereen die hierbij geholpen heeft, heel hartelijk bedanken. 
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Convenant of Samenwerkingovereenkomst 
Nu alweer vijf jaar geleden hebben de Vrienden van het Waterwingebied een 
convenant met de gemeente gesloten, waarin vastgelegd is om nauw met elkaar samen 
te werken. Het Groenbeheerplan Waterwingebied vormt de basis voor deze 
samenwerking. Volgens de afspraak zal deze overeenkomst om de vijf jaar al dan niet 
verlengd worden.  
Op dinsdag 10 mei 's middags om 16.00 uur wordt het nieuwe convenant verlengd en 
door de gemeente en ons ondertekend. U kunt hierbij aanwezig zijn.  
Plaats: Grote veld Waterwingebied ( zie achterkant) 
Het initiatief voor dit Convenant is genomen door Gemeentelijke afdeling Stedelijk 
Onderhoud en Beheer, tegenwoordig afdeling Leefomgeving.  
Wij zijn erg tevreden met deze samenwerking. Eenmaal per 14 dagen zitten we met de 
wijkmanager en de uitvoerder onderhoud aan tafel om de lopende zaken te bespreken. 
Tussendoor kunnen we gewoon bellen en vragen hoe iets zit, zonder in de actie te 
hoeven schieten. Soms worden wij nog weleens verrast. Dat komt, dan vooral omdat 
niet alle afdelingen op het stadhuis precies alles van elkaar weten. Zeker dan zijn de 
directe contacten erg zinvol.  
 
Grebbelinie  
Onlangs heeft u kunnen lezen dat er in de Kruiskamp 'bunkers' gevonden zijn, die deel 
uitmaakten van de Grebbelinie. Water werd in Nederland in het verleden gebruikt als 
verdedigingsmiddel. De Grebbelinie is zo'n waterliniedijk. Deze dijk liep van Rhenen 
(Grebbeberg), via Leusden en Amersfoort, naar Bunschoten/Spakenburg en was 60 
km. lang. Deze dijk en het onder water gezette land, moest bescherming bieden tegen 
vijandelijke invallen. De vijand werd uit het oosten verwacht. Aan de oostkant werd 
daarom land (dat ook lager lag) onder water gezet en de Grebbeliniedijk moest dit 
water keren. Op oude kaarten is goed zichtbaar waar de Grebbelinie in Amersfoort 
gelopen heeft. Het Waterwingebied was onderdeel van deze waterlinie. 
 
De Grebbelinie is grotendeels aangelegd in de 18e eeuw en bestond aanvankelijk alleen 
uit aardewallen om het water dat men bewust binnen liet tegen te houden. 
Omdat er een hoogte verschil zat tussen de Grebbe-kant en Bunschoten, moest men 
voorkomen dat het water niet direct afliep van de Nederrijn (Grebbeberg) naar de 
Zuiderzee. Het gebied werd daarom in 11 kommen verdeeld met keerkades om het 
water zo gecontroleerd mogelijk vast te houden. Het Waterwingebied tussen Hogeweg 
en waar nu het spoor loopt, lag in kom 7. Veldlegers moesten het gebied verder 
verdedigen. 
 
Vlak voor de WOII werd besloten het verdedigingswerk op te waarderen door er 
bunkers (kazematten), tankversperringen, loopgraven e.d. aan te leggen en werd de 
Grebbelinie hoofdverdedigingslinie. Ook alles wat binnen het schootsveld lag werd 
verwijderd, zoals bomen en boerderijen. Het onder water gezette land moest met 
behulp van soldaten de vijand tegenhouden. Het Waterwingebied (zie ovaal) lag ten 
oosten van de Grebbelinie en kwam dus in zijn geheel onder water als dit vanuit 
landsverdediging nodig was. In dit gebied zullen we dus geen bunkers vinden.  
 



 5 

 
                                                                                                              �  
(De donkere lijn is de grens van Amersfoort)                                                        Grebbeliniedijk  
                                                                                                    (hierboven lichte blokjes) 
Bij de Kruiskamp is dat anders. Op oude kaarten van begin 1830 staat de (Grebbe) 
liniedijk nog volledig op de kaart ingetekend. Kruiskamp werd beschermd tegen de 
'vijand' (als het niet vroor of er voldoende water stond of bleef staan.) 
 
Hierboven een kaart uit 1865 met alleen nog maar de net gerealiseerde spoorbaan 
Utrecht-Zwolle. Deze liniedijk is met de uitbreding van Kruiskamp grotendeels 
verwijderd. 

Door de onlangs 'gevonden' bunkers in 
Kruiskamp komt de Grebbelinie als 
verdedegingswerk weer in het nieuws. In 1951 
werd de Grebbelinie opgeheven als 
verdedigingswerk, wat betekende dat Liendert, 
Het Waterwingebied en Rustenburg niet meer 
onder water gezet zullen worden. In 2006 heeft 
Amersfoort samen met de Provincie Utrecht en 
andere gemeenten deelgenomen aan het project 
"De Grebbelinie boven water" en de linie weer 
zoveel mogelijk in ere hersteld. In 2011 werd 
de Grebbelinie een Rijksmonument. De 
Grebbelinie is nu vooral een landschappelijk en 
ecologisch prachtig gebied om te bewandelen. 
(Zie: o.a. www.grebbelinie.nl en andere linken)  
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De Hoef-West 
De ontwikkelingen gaan hier gestaag door. Onlangs zijn bewoners en bedrijven weer 
bij elkaar geweest. Ook het bestuur van de Vrienden was hierbij uitgenodigd. Nuttig 
om de sfeer te proeven. 
Binnenkort nodigen wij betrokken ambtenaren en beleidsmakers uit om na een 
openlucht lunch in Het Waterwingebied een wandelingetje door het noordelijk deel te 
maken. We willen de 'plannenmakers' het gebied laten zien en laten ervaren. Wij 
hopen dat dan nog duidelijker wordt dat het rustgebied van dit natuurpark met zorg 
omgeven moet blijven.  
 
 
 

Afscheid Riekje en ondertekenen convenant 
 
Op woensdag 10 mei wordt de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, 
wethouder M. Tigelaar, weer met vijf jaar verlengd.  
De ondertekening van dit Convenant wordt gecombineerd met het afscheid van 
Riekje Hoffman.  
 
Bekenden waarmee Riekje heeft samengewerkt of die haar voor haar jarenlange 
inzet voor het behoud van Het Waterwingebied willen bedanken, zijn van harte 
welkom. 
Beide activiteiten vinden plaats tussen 16.00 en 17.30 uur in Het Waterwingebied. 
 
 

Het Waterwingebied      � = witte cirkel 
 
Woensdag 10 mei 
16.00 - 17.30 uur 
Waterwingebied 
 
 
Locatie Waterwingebied: 
Bij Arendshorst naar bruggetje 
komt u op het Onderduikerspad,  
dan eerste pad links op het grote 
veld. Zie witte cirkel op kaartje. 

spoorlijn 

 
stuk boven Van Randwijcklaan 
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Samenwerkingsovereenkomst 
Op 10 mei is de Samenwerkingsovereenkomst verlengd die de "Vrienden" met de gemeente 
hadden. Op een stralende dag in mei hebben we in het gebied onze handtekening gezet. 
Deze samenwerking houdt in dat er regelmatig overleg is met de gemeente en de aannemer en 
dat we alle informatie krijgen die nodig is. Het Groenbeheerplan is de basis van deze 
samenwerking. Veel zaken liggen dus vast voor beide partijen en dat geeft rust. Er vallen bij 
het onderhoud nog genoeg keuzes te maken. 

 
ondertekenen convenant 

 
Afscheid Riekje 
Bij het afscheid van Riekje Hoffman heeft zij een linde geplant op het voormalige tennisveld 
in Het Waterwingebied. Hierbij is ook een koker met een brief wie deze boom geplant heeft 
in het plantgat gedaan. Riekje is door menigeen bedankt voor haar inzet en betrokkenheid. 
Van de wethouder kreeg zij namens het college een speldje met een bronzen toren, gemaakt 
door Cora Vonk. De boom heeft van de zomer extra water gekregen. Dat was wisselend 
nodig, want de afgelopen zomer was het of te droog of te nat. 

 
Riekje plant lindeboom, als dank voor haar inzet. 
 



 

 

Bestek 
Het onderhoud van Het Waterwingebied is van een omvang dat het openbaar moet worden 
aanbesteed. Bij het vorige bestek ging het om aanleg én onderhoud met een looptijd van vijf 
jaar. Die termijn is inmiddels verstreken. Er moest dus een nieuw bestek gemaakt worden, nu 
alleen over het onderhoud. 
 
Een ander Bureau heeft dit bestek opgesteld, dus hebben we er opnieuw weer kritisch naar 
gekeken. We zijn de afgelopen periode druk geweest met het overleg hierover. Opnieuw 
moest gekeken worden, hoe de positie van Het Groenbeheerplan in het bestek is geregeld, óf 
en hoe de rol van bewoners hierin stond beschreven, etc.. Het is een zeer gedetailleerd stuk. 
geworden. Het gaat over hoeveelheden te maaien 'gras', omvang van snoeibeurten, aantallen 
bomen en wijzen van onderhoud, wat de aannemer naast onderhoud moet doen, enz., enz.  
 
Bij deze aanbesteding zijn er ook wensen geformuleerd, die 'bonuspunten' kunnen opleveren 
voor de toekenning van het werk. Bijv. als het onderhoudsniveau hoger wordt uitgevoerd dan 
gevraagd wordt, mensen inzetten die extra sociale ondersteuning krijgen, of extra inzet om de 
duurzaamheid te vergroten enz. 
 
Een discussie die al speelde, was dat er te weinig bloemen spontaan op de 'grasvelden' 
groeien. Wel grassen, maar weinig bloemen. Juist die bloemen zijn van belang voor 
verschillende vlinders en sommige vlinders gelden hier als gidssoort. Gidssoorten krijg je niet 
als er geen voedsel voor hen is. 
De vraag was daarom, of in het nieuwe bestek misschien al ander maaibeleid moet worden 
aangekondigd (met een aangepaste be- en verrekening van kosten!). Er is daarom afgesproken 
om volgend jaar als experiment op sommige plaatsen vaker te maaien. In een volgende 
Nieuwsbrief gaan we hier verder op in. Nu ging het erom om hoeveel extra maaibeurten het 
zou moeten gaan en hoeveel vierkante meters hiervoor moeten worden opgenomen. 
 
Verder is een voorstel opgenomen om op termijn mogelijk de wadi naast het zwembad bij het 
onderhoud van Het Waterwingebied te betrekken. Ecologie en waterfunctie kunnen dan in 
samenhang worden afgewogen. 
 
Medio december weten wij welke aannemer het is geworden.  
Wij hopen dat de aannemer die we nu hebben, het opnieuw gegund wordt. Maar ja, dat moet 
blijken uit de resultaten van de aanbesteding. In ieder geval ligt er een bestek, dat juridisch de 
zaken goed heeft geregeld, waarin de ecologie een prominente plaats heeft en er ook sociaal 
extra aandacht is voor de werknemers. Het is dus niet zo dat alleen het geld bepaalt. Verder 
hopen we dat de samenwerking hetzelfde zal zijn, als nu nog het geval is. 
 
Schouwen 
Onlangs hebben we in Het Waterwingebied rondgelopen met de opzichter en de aannemer om 
te kijken wat er in dit seizoen nog gedaan moet worden. De knotbomen zullen stamvrij 
gemaakt worden (verwijderen van waterloten), zodat de kronen weer tot hun recht komen. 
Sommige halfverharde paden moeten met schelpen worden opgehoogd. Ook moeten enkele 
paden van onkruid worden ontdaan.  



 

 

Sommige knotbomen staan te veel in de schaduw en hiervoor moeten struiken of 
overhangende boomtakken verwijderd worden. Het eilandje van de oude poel wordt weer vrij 
gemaakt, zodat het niet meer lijkt op één struikerig geheel.  
 
Weg van de Vrijheid 
Nadat Eemfors, op de hoek Weg van de Vrijheid/Hogeweg was 
verhuisd, was de toegangsweg overbodig. De oprit naar het oude 
terrein van Eemfors is verwijderd, toen ook bleek dat deze weg geen 
functie zou gaan vervullen bij de bouw van het zwembad. 
De "Vrienden" vonden dat dit gebied 'afgerond' moest worden. Het had 
te veel een uitstraling van een doodlopende, niet meer gebruikte weg. 
Bij de gemeente kwamen klachten van omwonenden binnen over 
overlast van jongeren op dit stuk weg. Onze wens en de wens van 
sommige bewoners viel dus samen: doe iets met dit stuk weg. 
 
Als fietspad heeft dit doodlopende stuk van de Weg van de Vrijheid 
wel een functie. 
Binnenkort wordt de Weg van de Vrijheid tussen Lageweg en 
Hogeweg versmald en wordt alleen nog maar geschikt gemaakt voor fietsers. 
 
Hier een kaartje waarop u een indruk krijgt, hoe het gaat worden. 
Door de versmalling van de weg wordt Het Waterwingebied 3 m. breder. De versmalde weg 
die overblijft, wordt een fietspad. De stoep langs de Lageweg wordt aan de nieuwe situatie 
aangepast. Men hoopt nog dit jaar met de uitvoering te kunnen beginnen. 
 
Paddenstoelen 
Het is weer herfst en er zijn meer paddenstoelen dan anders.  
De soorten paddenstoelen in Het Waterwingebied zijn wisselend. Veel paddenstoelen zie je 
op oud hout of zieke bomen. Het zijn de opruimers van de natuur. Kijk bij de knotbomen in 
het noordelijk gebied en je ziet dat deze knotbomen geen eeuwigheidswaarde meer hebben. 
 
Paddenstoelen die niet seizoensgebonden zijn en het hele jaar groeien zijn de elfenbankjes, 
tonderzwammen e.d. De tonderzwam komt ook in Het Waterwingebied voor. Doordat dood 
hout in het gebied mag blijven liggen, zie je deze zwam ook in Het Waterwingebied 
terugkomen. 

 tonderzwam 



 

 

De echte tonderzwam heet in de volksmond ook wel tondelzwam, omdat de gedroogde zwam 
vroeger werd gebruikt als tondel (licht ontvlambaar materiaal voor het vuur, lees verder). 
Deze zwam is erg hard en vreet zich in de boom. Je kunt deze dus niet zomaar plukken. 

 
Op de foto, die ik op internet vond, is goed te zien hoe 
de zwam de boom als het ware 'op eet'. In dit geval is 
eenderde van de stam al helemaal weg en nog eens 
voor eenderde is de stam al zodanig aangetast dat 
deze helemaal broos is.  

 
Tondel werd vroeger gebruikt om vuur mee te maken. 
Toen er nog geen lucifers waren, laat staan aanstekers, maakte men vuur met behulp van 
vonken. Vonken kreeg men door vuurstenen tegen elkaar aan te slaan of metaal tegen metaal 
of een ander hard stenig materiaal. Nu was het de kunst om te zorgen dat zo'n vonk op 
brandbaar materiaal kwam. De stof die hiervoor gebruikt werd noemde men tondel. 
Materiaal dat hiervoor gebruikt werd waren droge verdorde bladeren, zaagsel, pluizen van de 
lisdodde of bijv. voorbewerkte reepjes of poeder van de tonderzwam. 
Als er vonken op vallen gaat dit materiaal gloeien en kan men vuur maken (soms flink 
blazen). Dit brandbare goedje werd bewaard in een houten of metalen hulsje met deksel: de 
tondeldoos. 
 
Dat dit een heel oude manier van vuur maken was, bleek toen in 1991 in een smeltende 
Italiaanse Alpengletsjer een mummie werd gevonden. De man bleek meer dan 5000 jaar oud 
te zijn. Hij droeg een stukje tondel in een houten tondeldoosje bij zich! 
 
Informatieborden 
Er zijn twee nieuwe informatieborden geplaatst, geactualiseerd met o.a. de poel en 
natuurspeelplaats. Enkele borden met kaart krijgen later hun definitieve plek. 
 
Bomen 
Binnenkort worden enkele zo goed als dode bomen gekapt. Ze staan op diverse plaatsen in het 
gebied. 
 
De knotessen bij het voormalige tennisveld en op veel andere plekken zijn allemaal aangetast 
door de essentakziekte. Zelfs de nieuwe, jonge aangeplante knotbomen hebben al de 
essentakziekte. Deze jonge knotbomen met de essentakziekte zullen verwijderd worden. Hier 
komen geen essen meer voor terug maar waarschijnlijk elzen. 
De oude beeldbepalende knotessen blijven gewoon staan, ondanks hun ziekte. Zij dragen 
naast voedsel voor insecten, bij aan de natuurbeleving voor de wandelaar. 
Soms moet de gemeente dode bomen kappen uit veiligheidsoverwegingen. Deze knotbomen 
vallen niet zomaar spontaan op de hoofden van wandelaars, dus blijven deze gewoon staan .  
Mogelijk zijn enkele essen resistent tegen de essentakziekte en kunnen stekjes of vruchten 
van deze bomen worden gebruikt om nieuwe resistente essen te kweken. 
 
 
 
 



 

 

Japanse duizendknoop 
De Japanse duizendknoop is een exotische woekeraar die zich 
explosief vermeerdert en overal doorheen groeit. Deze struik tast de 
funderingen aan van woningen, bruggen enz. De wortels van de plant 
kunnen wel 4 m. worden, dus met wortel en al er uithalen is geen 
oplossing Voor de stad is deze plant dus bijzonder ongewenst. 
De gemeente is daarom stadsbreed bezig de Japanse duizendknoop te 
verwijderen. Hiervoor is een aparte aannemer ingeschakeld. Het 
systeem is om in de zomer de stengels zoveel mogelijk te verwijderen. 
Deze gaan daarna dan weer uitlopen en eind zomer/begin herfst 
worden deze stengels met gif ingespoten. De sapstroom trekt zich in 
dit seizoen steeds meer terug en neemt dan dit gif mee de plant in, die 
dan afsterft. Binnen een halve meter van de waterkant mag dit niet 
gedaan worden. Hoe deze Japanse duizendknoop dan te verwijderen is 
nog een open vraag. 
 

 
Bruggetje Arendshorst. 
Dit bruggetje moet vervangen worden. De brug heeft zijn langste tijd gehad. De vraag is of dit 
weer een bruggetje wordt of een dammetje met duiker. Het fietspad loopt dan gewoon door 
zoals bij de Van Randwijcklaan waar ook een duiker onder de weg doorloopt. De 
gemeenteraad wil vooral duurzaam werken/bouwen. Dus zo min mogelijk onderhoud of  
werken met materiaal dat niet milieubelastend is. De opdracht van de gemeente is niet gering: 
het gekozen materiaal mag niet milieubelastend zijn, de ecologie niet in de weg zitten, moet 
duurzaam zijn cq weinig onderhoud vragen, het mag de beleving niet teveel aantasten, geen 
nadelen geven voor o.a. de watervleermuis geven etc. Kortom de opdracht is behoorlijk 
complex. Waar de gemeente in haar wijsheid meekomt, weten wij niet. 
 
Wij hebben aangegeven, dat wij vinden dat een verandering als een dammetje met 
omwonenden en bewoners besproken moet worden, omdat er meerdere overwegingen zijn en 
bewoners hebben er misschien ook nog wel een. 
 
De Hoef. 
Vanwege de leegstand van kantoren in De Hoef is een hele ontwikkeling gaande: van 
industrieterrein naar woonwijk. De gebouwen zijn van particulieren en de gemeente bezit 
alleen de 'straat', het openbare gebied. 
Het is dus een enorm proces om van alles voor elkaar te krijgen. Het gaat om eigendommen 
en zeggenschap, verkeer, milieu, gasloos bouwen, vergroenen, omvormen, bijbouwen enz. 
In deze plannen werd ook gesproken over een fietstunnel, om een extra verbinding te maken 
met Het Waterwingebied. Helaas was een locatie gekozen, precies daar waar je geen fiets- en 
brommerverkeer wilt hebben. Afijn, dat betekende weer alert zijn, gesprekken voeren, 
reageren enz. Zo hebben wij inmiddels met alle beleidsmensen kennisgemaakt, bij de 
gemeenteraad ingesproken enz. 
 
In mei hebben wij de gemeentelijke 'plannenmakers' van De Hoef uitgenodigd voor een 
openlucht lunch in Het Waterwingebied. We hadden fantastisch weer. We hadden het geluk 
dat er tussen de middag heel wat werknemers van De Hoef even in Het Waterwingebied een 



 

 

frisse neus kwamen halen. Gevraagd werd 
aan deze voorbijgangers waar zij vandaan 
kwamen, en steevast kwam het antwoord: Uit 
De Hoef.  
 
Heel prettig voor ons, want het maakte 
duidelijk dat mensen op De Hoef helemaal 
geen extra tunneltje nodig hebben. Wel een 
aangenamer tunneltje dan nu het geval is, 
bijv. meer woningen er omheen. Kortom ons 
argument werd zonder extra inspanning 
onzerzijds hier duidelijk gemaakt. 

Natuurlijk hebben wij uitgebreid verteld, dat iedereen heel blij mag zijn dat dit gebied er zo 
groen bijligt. De bedoeling van deze lunch was te laten zien en te laten ervaren dat het 
rustgebied van dit natuurpark met zorg omgeven moet blijven. Na de lunch hebben we 
daarom in het noordelijk gedeelte gewandeld. 
 
Uiteindelijk als je het gebied bij het spoor gezien hebt, dan praat het daarna gemakkelijker, 
over wat hier wel en niet kan. Alles bij elkaar was het voor alle partijen zeer de moeite waard. 
Wij hebben duidelijk aangegeven niets tegen wandelaars te hebben, maar wel tegen 
fietsverkeer.  
 
Ook daarna hebben wij met diverse mensen in Het Waterwingebied in het noordelijk gedeelte 
gewandeld om dit gedeelte onder de aandacht te brengen en onze argumenten uit te wisselen. 
 
Er wordt op dit moment niet meer gesproken over een fietstunneltje, in het verlengde van de 
Weg van de Vrijheid, maar hooguit over een loopbrug, alleen geschikt voor wandelaars. 
Duidelijk werd ons dat een dergelijke oplossing geen hoge prioriteit heeft. 
 
Het loslaten van een fietstunneltje heeft mede te maken met het feit dat de Outputweg een 
eenrichtingsweg wordt. De ruimte die hiermee vrij komt wordt ingericht voor de fiets. 
Rijkswaterstaat heeft deze oplossing al meegenomen in zijn (financiële) plannen. Hiermee 
wordt een extra fietsverbinding niet meer als een  'echte' noodzaak gezien............. maar alert 
blijven, blijft nodig. 
Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen op De Hoef, ga dan naar de volgende website:  
www.hethoefpunt.nl  
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