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Inleiding 
Iedereen krijgt de Nieuwsbrief deze keer in een envelop met nieuwe folder over 

Het Waterwingebied. (Behalve leden buiten de wijk).Verder zit hierin een oproep 

om contributie te betalen We vragen iedereen minimaal een bedrag van € 5, 00 te 

betalen. Leden die al langer niet betaald hebben vragen we of ze nog lid willen 

blijven om het goede doel te steunen. Dus deze keer verzenden wij geen 

Nieuwsbrief via de mail, maar allemaal via de eigen postbezorging, dit i.v.m. de 

verspreiding van de folder.  

 

Fietspad Weg van de Vrijheid 
Het fietspad in het doodlopende stuk Weg van de Vrijheid is nagenoeg klaar.  

De lantaarns worden in het voorjaar verplaatst naar het fietspad. Nu staan ze een 

beetje vreemd in het groen. Vervolgens wordt ook het modderige gedeelte nog 

heringericht met o.a. struiken om de groensingel te verbreden. Deze singel is een 

belangrijke fourageplaats en beschutte route van dieren, die hier op zijn smalst is. 

Nu was er een kans om deze strook te vergroten cq te verdikken. Er komen geen 

bomen ivm ondergrondse leidingen. Er wordt nog gekeken of er een greppel moet 

komen om het water op sommige plekken op te vangen. 

Verder mogen er langs het fietspad spontaan wilde bloemen komen of wordt dit 

extra gestimuleerd. 

(Even buiten het onderwerp. Deze singel zal dit jaar bekeken worden in hoeverre 

bomen de onderbegroeiing frustreren. Dus mogelijk volgt er incidentele kap of 

het verwijderen van takken om de bezonning op de grond te vergroten.) 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 maart 
Op 8 maart om 19.30 uur zal in de ABC-school De Zonneparel aan de 

Wiekslag, (ingang tegenover de Lidl), de algemene ledenvergadering gehouden 

worden. De vergadering bestaat uit twee gedeelten: een huishoudelijk gedeelte en 

een lezing door Renée van Assema. Agendapunten voor het huishoudelijk 

gedeelte zijn: Mededelingen, Jaaroverzicht, Financiën en Rondvraag. 

Daarna volgt de lezing door Renée van Assema, voormalig ecoloog van de 

gemeente Amersfoort. Onderwerp van haar lezing: De ecologie, dus de relaties 

tussen dieren en planten, toegesneden op de flora en fauna in de verschilende 

biotopen (landschappen) van het Waterwingebied. 

Zij heeft zich hier de afgelopen jaren voor de stad en Het Waterwingebied druk 

mee beziggehouden en de vormgeving nauw gevolgd. 

 

Jaaroverzicht 2017 
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met: 

- Voortgang regelmatig overleg met de gemeente op basis van Het 

Groenbeheerplan Waterwingebied (en het bestek). 

- Er is afscheid genomen van een aantal bestuursleden op de ALV van januari  



- De ontwikkeling op De Hoef en de mogelijke gevolgen voor Het 

Waterwingebied. Er is veel gelobbyd, ingesproken op commissievergadering, er 

is een openlucht lunch georganiseerd voor direct betrokken om Het 

Waterwingebied beter te leren kennen, avonden bijgewoond in het belang voor 

ons gebied en om aan te geven, wat wel en niet kan, enz. 

- Opstellen en verlengen nieuwe Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. 

- Betrokken bij aanbevelingen nieuwe aannemersgunning Waterwingebied. Wat 

komt er precies in het bestek te staan. m.a.w. wat wordt er geëist, welke wensen 

hebben voor de gunning een meerwaarde of hoe zou het vergroten van de 

biodiversiteit vorm kunnen krijgen, welke rol krijgen de Vrienden, wie doet 

onderhoud wadi (tussen zwembad en Waterwingebied), enz. Dat heeft menige 

vergadering gekost. 

- Actief betrokken bij beïnvloeden van de nieuwe gemeentelijke Groenvisie. 

- De Japanse Knoop (exotische woekeraar) is door de gemeente stadsbreed 

bestreden. Daar zijn nog locaties door ons aan toegevoegd. 

- Er zijn nieuwe entree- en infoborden geplaatst op ons verzoek en idee. 

- Er heeft een gesprek met de gemeente plaatsgevonden over het mogelijk 

vervangen van het bruggetje Arendshorst door een dammetje (lees hieronder) 

- Er is een voorstel gemaakt om van het doodlopende stuk Weg van de Vrijheid 

een fietspad te maken. Dit is onlangs grotendeels afgerond. 

- Er is een folder over Het Waterwingebied gemaakt. 

- Regelmatig is gekeken wat er in Het Waterwingebied gedaan moet worden, 

zoals waar te nat, waar scheuren in asfalt, status bomen, status onderbegroeiing.  

 

Financiën 

Inkomsten 2016 Uitgaven 2016 

ABN saldo 01-01-2016 3709,09 ABN kosten 210,88 

Contributies 921,00 Website 117,50 

    Nieuwsbrieven e.a 270,45 

    Kantoorbenodigdheden 66,74 

  € 4.630,09 Totaal € 665,57 

Saldo 31-12-2016 € 3.964,52     

    

Inkomsten 2017 Uitgaven 2017 

ABN saldo 01-01-2017 3964,52 ABN kosten 171,42 

Contributies 972,00 Website 117,50 

    Nieuwsbrieven  276,73 

    Activiteiten 251,20 

  € 4.936,52 Totaal € 816,85 

  2017    

Bank 31-12-2017 4109,67    

Kas 31-12-2017 10,00    

Saldo 31-12-2017 € 4.119,67    



Uitkomst aanbesteding: De aannemer blijft Sight. 

   
 

Eind vorig jaar is er een nieuw bestek gemaakt en aanbesteed. In december werd 

de nieuwe aannemer bekend. Het is Sight geworden, beter gebleven. 

De eisen waren nu zwaarder dan bij de vorige aanbesteding op het gebied van 

duurzaamheid (milieu), educatie, onderhoud (vergroten biodiversiteit). Er stond 

een maximaal bedrag waar men niet boven mocht, wel er onder. Een aannemer 

kon dus lager bieden. Naast een financieel bedrag kon men ook nog extra wensen 

vervullen, die dan voor een korting/bonuspunten kon zorgen. 
 

Gevraagd was bij de aanbesteding om bij de verschillende thema's van dit bestek 

een plan van aanpak te schrijven. Dat was zeer verhelderend. Je merkte duidelijk 

wie zich erin verdiept had en wie niet. De verschillen tussen de 

aannemers/inschrijvers was groot. Soms gaven sommige aannemers meer een 

college, dan dat duidelijk werd hoe dat hier toegepast zou worden. Er was er een 

die met een vorige aanbestedingswijk bezig was en vergeten was de naam te 

wijzigen. Een ging zover dat hij een hele nieuwe volksraadpleging wilde 

organiseren om tot een geheel nieuw plan te komen, enz. Het was boeiend. 

Over het bestek en het Groenbeheerplan kon uiteraard niet gediscussieerd 

worden, dat moet uitgevoerd worden. Het ging in de beoordeling over, hoe zij dit 

zagen of wilden doen. 

Ook de eisen met betrekking tot de uitvoering zijn zwaarder. Was er voor de 

bomen al een inventarisatie systeem, zo'n systeem komt er nu ook voor het 

onderhoud. Met vragen: Wat is er beloofd en wat wordt er gedaan. Dit komt 

allemaal in dit nieuwe systeem. Het betekent straks een andere manier van 

werken. Zo wordt ook duurzaamheid een belangrijk issue. Dat is vooral van 

belang bij afvalstromen als bladverwerking, dood of gekapt hout, hergebruikt in 

het gebied bij uitdunnen van bomen e.d.  

 

Inspectie vleermuis(water)put 
De vleermuisputten zijn onlangs geinspecteerd. Er zijn geen vleermuizen gespot. 

Er is wel een vogelnest (zonder legsel) uit de opening gehaald. Deze blokkeerde 

een 'vrije' doorgang voor de vleermuizen.  

Dit is gedaan door de zoologische vereniging. Zij hebben een sleutel. Niet 

iedereen mag hierin kijken, dit om te voorkomen dat hun eventuele winterslaap 

wordt verstoord.  



Vertrek Renée van Assema 
Renée van Assema was stadsecoloog bij de gemeente en heeft onlangs afscheid 

genomen. Zij heeft veel voor de stad betekend. 

Ze was kundig, had veel kennis, heeft een grondige beheersing van de natuur en 

de verschillende gebieden. Als er in Het Waterwingebied 'gekke' dingen 

gebeurden konden we haar altijd bellen en zonodig een beroep haar doen en 

vragen wat we moesten doen, welke alternatieven er waren, of er een standaard 

overleg was, enz. Zij voerden geen actie, maar wist veel van het belang van 

natuurlijke zaken, waar wij wel of niet ons voordeel mee konden doen. Het is 

jammer dat zij vertrokken is, maar na 18 jaar nog iets anders gaan doen is ook 

leuk. Zij heeft nu een baan bij Vitens. Wij hebben haar bij haar afscheid bedankt 

en waren niet de enige. Er komen 2 ecologen voor terug. 

 

Bruggetje Arendshorst 
De vorige keer is er geschreven dat het bruggetje Arendshorst vervangen moet 

worden en dat er een keus gemaakt wordt tussen een dam (met brede buis) of een 

nieuw bruggetje. Uit het gesprek van ons met de gemeente werd duidelijk dat een 

dam een eenmalige investering was en beperkt in onderhoud was. Kees vroeg hoe 

dat dan zat met de watervleermuis. De watervleermuis is beter af met een 

bruggetje, omdat deze dan gewoon over het water kan scheren op zoek naar 

prooi. Kortom de gemeente heeft besloten, dat het een brug blijft. Vormgeving is 

nog een vraagteken. 

 

Opslag Lageweg 
Wij waren niet blij met de opslag van leidingen en containers boven op de 

paddengeul aan de Lageweg. Wij hebben dit de gemeente laten weten. Wij 

snappen dat, als je wijken volbouwt en stukken als natuurgebied inricht, de 

mogelijkheden om vlak bij het werk je materiaal op te slaan beperkt is. 

Maar ongevraagd boven op de paddenoversteek is vreemd. 

Wij hebben de desbetreffende afdeling laten weten, dat wij een samenwerkings-

overeenkomst hebben gesloten met 'De Gemeente' en dat hierin staat dat zoiets in 

overleg moet. Wij zijn blij dat, na excuses, de tijdelijke leidingenopslag verplaatst 

is naar de Weg van de Vrijheid, naast de afvalcontainers  

De paddengoot wordt voor het paddenseizoen begint hersteld. 

 
Tijdelijk opslag niet meer Lageweg, maar Weg vd Vrijheid. 



Wintergasten 
Wie een beetje tv verslaafd is, zal er niet aan ontkomen. Elke zomer op een 

zondagavond wordt een BNN-er steevast uren geïnterviewd. Een avondvullend 

programma met hele hoge kijkcijfers. De serie heeft een toepasselijke naam: 

zomergasten. We willen en kunnen deze serie zeker niet evenaren. Maar,… waar 

we het wel over moeten hebben is onze ‘wintergasten’. 
 

Vogels die gedurende de winter ons land bezoeken en in het vroege voorjaar 

terug gaan naar het noorden van Europa. De winters daar zijn zo koud en de 

grond zo vaak bevroren dat ze graag overleven in een veel milder klimaat 

Een zo’n gast bezoekt nu alweer voor het 6e jaar met grote regelmaat ons 

Waterwingebied. Een imposante grote vogel. Witte borst, licht bruine flanken en 

bijna witte poten. Het is een buizerd.  

We zijn het er nog niet over eens wat voor een buizerd het is. Op grond van zijn 

‘roofgedrag’ en de beharing van zijn poten zou ik denken aan een 

ruigpootbuizerd. Hij vliegt ook veel langzamer dan de meeste buizerdsoorten. 

In ons Waterwingebied is hij vaak te vinden in de buurt van molshopen want dat 

is zo’n beetje wel zijn hoofdmenu. Je ziet hem dan vaak in een hoge tak zitten en 

dan ineens komt hij vanuit het niets laag scherend over het gazon en ‘pats’ boven 

op een molshoop grijpt hij bijna onzichtbaar zijn prooi. 

 (foto Kees Q.) 

Het is een prachtige vogel. Niet geringd en dat is jammer. Daarmee hadden we 

met behulp van een goede telelens zijn noordelijke herkomst kunnen traceren. Nu 

blijft het gissen of het Noorwegen, Zweden, Lapland of Finland is. Maar ondanks 

dat zijn we blij met deze bijzondere regelmatig terugkerende ‘wintergast’ en 

wensen we hem of haar alvast een goede reis en een fijne vaste relatie. Tot 

volgend jaar! (Arjan Zwart) 



Nat, nat, nat 
Door alle regen van de laatste tijd is de grond verzadigd. Het grondwater staat nu 

vlak onder of net boven het maaiveld. Gevolg is dat sommige stukken van 

voetpaden blank staan. Als de banden van het materieel of politiewagens maar 

even van het asfalt afraken, veroorzaakt dit diepe sporen en modder naast het pad. 

In de bocht bij haakse asfalt-hoeken is het vermijden van de berm nauwelijks 

mogelijk. Dit voorjaar gaan we kijken om welke van dergelijke kwetsbare 

plekken het gaat en worden deze plekken op een geschikt moment opgevuld met 

zand en graskeien. De schelpenpaden blijken op sommige plekken met deze hoge 

waterstand ook een zwakpunt. Ook dit wordt meegenomen. 

 

 
 

Boom (ver)planten 
Achter de Geallieerdestraat staan essen die ziek zijn. Bij de gemeente was een 

linde over. Aangezien er bij de mogelijk kap van de essen, herplant zal 

plaatsvinden, is besloten (hierop vooruitlopend) deze linde daar te plaatsen.  

 

Vogel-zang-excursie - 7 april 
Op zaterdagmorgen 7 april wordt door Kees Quaadgras een vogel-zang-excursie 

in Het Waterwingebied gehouden. Een echte vogelaar begint al kort voor 

zonsopgang naar vogels te luisteren of te kijken. 

De vogelzangexcursie begint daarom op het moment dat de eerste merel begint 

met zingen, en dat is een halfuur voor zonsopgang, dus om 06.30 uur.  

De wandeling begint bij de skatebaan/ bruggetje bij de Van Randwijcklaan en 

duurt ongeveer een uur. Op dit vroege tijdstip kan het nog fris zijn, dus zorg 

eventueel voor warme kleding.  

Datum: zaterdagochtend 7 april 

Startlocatie: skatebaan/bruggetje Van Randwijcklaan 

Tijdstip: 06.30 uur ('s morgens half 7) 
 



 

 

Lezing Renée van Assema 
 

Renée van Assema, voormalig stadsecoloog, houdt een lezing over 

ecologie en de relaties tussen dieren en planten, toegesneden op 

de flora en fauna in de verschillende biotopen van  

Het Waterwingebied. 

 

Dit doet zij na het korte huishoudelijk gedeelte, 

op  

donderdagavond 8 maart 

aanvang: 19.30 uur 

 

locatie: ABC-school 'De Zonneparel' 

Wiekslag (ingang is recht tegenover de Lidl) 

 
 

Lente groet 
Hieronder een eerste lentegroet. 

In het 'stinzengebied' (tussen Lageweg en Hogeweg) bloeien de eerste 

sneeuwklokjes of lente klokjes in groten getale. Zo ook krokussen. 
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Privacy - AVG 
Vanaf 25 mei geldt de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Ook de Vrienden van het Waterwingebied 
hebben daarmee te maken 
Het bestuur heeft een privacy protocol volgens de AVG opgesteld. 
Wij beschikken alleen over uw naam en (mail)adres t.b.v. 
verenigingsactiviteiten, zoals Nieuwsbrief en contributie. Alleen de 
penningmeester beschikt over uw rekeningnummer. De digitale Nieuwsbrief 
wordt via BCC verzonden.  
Op de website kunt u lezen hoe binnen de Vereniging omgegaan wordt met de 
gegevens van haar leden. Ga naar de website en kijk onder: Vereniging 
 
Terugblik ledenvergadering 8 maart 
Op 8 maart is de algemene ledenvergadering gehouden. Er was een redelijke 
opkomst. Voor de pauze was er een huishoudelijk gedeelte en is het financieel 
jaar verslag goedgekeurd, met dank aan de kascommissie.  
Na de pauze heeft Renée van Assema, de voormalige stadsecoloog, een lezing 
gehouden over Het Waterwingebied. Daarin kwamen aan de orde de rol van de 
verschillende ijstijden bij het ontstaan van het gebied, Het Waterwingebied als 
onderdeel van een ecologische verbindingsstructuur, de opzet van het gebied met 
thema's (bijv. poel, bos, singels e.d.) en de daarbij horende gidssoorten. Zij 
benadrukte nog eens het belang van het Groenbeheerplan Waterwingebied, 
waarin dit beleid beschreven is. Daarnaast het belang ervan bij aanbestedingen 
voor het groenonderhoud van het gebied. 
Het was een zeer boeiend verhaal, heel erg informatief. 
 
Sinusmaaien 
Volgens het Groenbeheerplan worden de meeste velden 2x per jaar gemaaid. 
Opgemerkt is, dat de variatie aan bloemen minder groot is dan gehoopt. Dat 
heeft gevolgen voor vlinders en insecten. Deze kunnen geen voedsel vinden.  
Bij het opstellen van het nieuwe onderhoudsbestek is daarom gekeken of er ook 
andere maaimethoden zijn. Men kwam uit op gefaseerd maaien.  
Altijd een gedeelte laten staan, zodat er steeds ergens iets in bloei staat of vrucht 
draagt. 
 
Het gebied tussen de Van Randwijcklaan en de Lageweg is uitgekozen om 
hiermee te experimenteren. U kunt inmiddels zien, dat er in dit gedeelte al een 
begin meegemaakt is. Niet alles is gemaaid. Men kiest een midden terrein en 
gaat daar omheen in bochten maaien. 
 
Hierbij ziet u een schemaatje, zoals het eruit zou kunnen zien. 
 
  



Gemaaid hooiland volgens sinusbeheer. 

 
 

 
voorbeeld van een eerste begin. 

 
Een aantal jaren geleden is een Vlaming, de heer Jurgen Couckuyt, gekomen met 
een systeem van 'bochten maaien' en nooit 2 keer achterelkaar hetzelfde gedeelte. 
Dit bochten maaien heeft hij: sinusmaaien genoemd. 
 
Voor wie meer wil weten: op de website hebben we het rapport van Jurgen 
Couckuyt geplaatst (onder rapporten). Van hem zijn ook dit schema en de foto. 
 
Zodra het maaischema voor het gebied tussen Van Randwijcklaan en Lageweg is 
uitgewerkt, plaatsen we dit op de website. 



In memoriam Martha van der Doe 
Begin juni bereikte ons het bericht, dat Martha van der Doe, oud 
bestuurslid van de Vrienden, is overleden. Het Waterwingebied lag achter 
haar flat en via het wijkbeheer was zij actief bezig aandacht te vragen om 
het gebied groen te houden. Zo kwam zij in het oprichtingsbestuur van de 
Vereniging terecht. Zij heeft ruim 15 jaar in het bestuur gezeten. De laatste 
jaren kwam alles door ziekte op een lager pitje te staan.  
 
Ook was zij toen actief in haar flat op de Horsten zowel in de 
huurderscommissie als in het wijkbeheer. Het betrof vooral projecten m.b.t. 
de woonomgeving, zoals de actie om weer water in de sloot achter de 
Horsten te krijgen, het leefregelproject om meer eenheid te krijgen in 
gedrag van mensen voor de algemene ruimte in de flat, over wat kan wel en 
wat niet, bolletjes planten om in het voorjaar te genieten van de eerste 
bloemen, enz..  
 
Daarna werd zij actief in de Burgemeester Molendijkflat, waar ze, samen 
met Piet, naar toe verhuisd waren.  
Wij wensen Piet van der Doe heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 
 

In memoriam Leejo van Putten 
Nog geen week later kregen we te horen dat Leejo van Putten was 
overleden Hij heeft zich actief ingezet om de oprichting van de Vereniging 
in goede banen te leiden. Hij was secretaris en kort daarna een aantal jaren 
voorzitter van de Vrienden. Hij was de trekker bij het oprichten van de 
vereniging.  
 
Het Waterwingebied was een gebied dat hem na aan het hart lag en waar hij 
bijna dagelijks kwam. De website die hij startte was in die tijd nog een 
redelijk nieuw fenomeen. Hij heeft vele verhalen geschreven en op de site 
geplaatst. Hij was actief betrokken bij het voorkomen van bebouwing in het 
gebied. De actie met honderden handtekeningen tegen de bebouwing en 
zijn inspreken bij raad hebben hier zeker aan bijgedragen.  
 
Ook heeft hij het wandelboekje over Het Waterwingebied geschreven. Dat 
bevat zowel informatie over de natuur als over de geschiedenis van het 
gebied. Twaalf jaar geleden heeft hij afscheid van het bestuur genomen. 
Wij wensen Riekje Hoffman veel sterkte met het verlies van haar man. 
 



Alles draait om eten en gegeten worden. 
door: Kees Quaadgras 
 
Voor zo ver bekend is het al weer het derde jaar op rij dat er sperwers broeden in 
het Waterwingebied. Dat betekent dat dit natuurpark qua evenwichtige 
natuuropbouw goed scoort. Sperwers staan namelijk als predatoren (roofdieren) 
aan de top van de voedselketen. Die keten begint met allerlei soorten planten en 
héél kleine beestjes die wij amper kunnen zien. 
Maar insecten als mijten, duizendpoten en pissebedden kunnen dat wel. 
Vervolgens zijn het zangvogels die zich weer aan de insecten te goed doen. De 
sperwer sluit dit proces af, maar is na zijn dood weer voer voor andere 
predatoren als de vos. En voor die heel kleine beestjes die wij mensen amper 
kunnen zien. Zo is de cirkel weer rond. 
 
In het water van de poelen en de slootjes spelen zich soortgelijke processen af, 
met watervlooien en miniwormpjes in de onderste regionen en vervolgens via 
slakken, libellen, vissen, watertorren, eenden, waterhoentjes en meerkoeten naar 
de hogere sferen van de voedselketen. Hoger wil hier niet zeggen dat het beter is. 
Alle stadia zijn van even groot belang en vervullen hun eigen rol in de natuur. 
Om met de indiaanse leider Oren Lyons te spreken: “All life is equal” - alle 
levensvormen zijn gelijkwaardig. Hij kan worden 'gegoogeld'. 
 
Het is niet altijd even leuk om te zien, maar in de natuur draait nu eenmaal alles 
om eten en gegeten worden. Vossen eten konijnen en als ze de kans krijgen 
jonge hertjes en gansjes. Kraaien eten wel eens een jong vogeltje. Koolmezen en 
roodborsten consumeren insecten, merels zijn dol op wormen. En sperwers zijn 
gespecialiseerd in de jacht op zangvogeltjes. 
 
Sperwers hebben zo hun eigen jachttechniek. Vaak zitten ze ergens op een tak te 
wachten tot er een hapje langs komt vliegen. Andere keren vliegen ze zelf rond 
tot ze dat hapje ergens zien zitten. Dan volgt de aanval. 
Vaak merkt het slachtoffer op het laatste moment het dodelijke gevaar op en 
probeert te vluchten. Waar andere roofvogels het dan voor gezien houden jakkert 
de sperwer er juist achteraan, tussen takken en takjes door en dwars door 
struiken.Vaak lukt het dan nog om het vliegende gerecht te pakken te krijgen. 
 
In een voorgaand jaar is hier al eens uitgerekend hoeveel vogeltjes een doorsnee 
sperwergezin per jaar door de keel laat glijden. Een sperwervrouw heeft er wel 
drie per dag nodig, een sperwerman, die iets kleiner is dan de vrouw, wenst twee 
vogeltjes en de jongen lusten er ook wel de nodige, vooral als ze wat ouder 
worden. In totaal gaat het dan per jaar om zo’n 2.800 vogeltjes. Dat is wel veel.  



Gelukkig jaagt de sperwer niet alleen in het Waterwingebied, maar ook in de 
tuinen van Liendert, Rustenburg en waarschijnlijk ook daar buiten. 

 sperwer 
Ondanks de grote hoeveelheid gevangen vogeltjes neemt hun aantal - over het 
hele jaar gemeten - niet af. Dit komt doordat veel kleine vogels - koolmezen, 
pimpelmezen, roodborsten - wel tien jonkies groot brengen. Er is dus een groot 
aanbod aan prooidieren. Opnieuw: niet leuk, maar zo werkt het nu eenmaal. Dit 
natuurlijke systeem biedt uiteindelijk ook voordelen voor de prooidieren. De 
sperwer - en andere roofdieren, tot en met leeuwen - pakken meestal zwakkere 
en daardoor langzamere dieren. Het gevolg is dat de sterksten van alle soorten 
overblijven, en dat is dan weer goed voor gezonde en sterke nakomelingen. 
 
Groeikracht   
Elk voorjaar opnieuw is het wonderlijk om te zien hoe op armetierige stukken 
grond binnen enkele weken allerlei planten omhoog schieten. Paardenbloemen, 
fluitenkruid, brandnetels, pinksterbloemen, zuring en nog veel meer. En als er 
een soort is uitgebloeid en instort komen er weer nieuwe planten op. Je staat er 
niet dagelijks bij stil maar die groeikracht van de natuur is toch wel iets 
fantastisch. Omdat er selectief wordt gemaaid krijgen veel planten de 
gelegenheid om zaad te zetten. Mede hierdoor is het Wateringebied een echt 
natuurpark. 
 
Kikkers 
En over groeikracht gesproken: de kikkers kunnen er ook wat van. Op 9 mei was 
het nogal vochtig, gevolg van enkele flinke buien plus een gestaag regentje. 
Rond de Van Randwijcklaan en op het pad daar vandaan naar het zuiden 
sprongen honderden minikikkertjes rond, anderhalf tot tweeënhalve centimeter 
lang, en soms amper te zien op het grintpad. Ze kwamen waarschijnlijk uit de 
vijver en waren massaal op reis gegaan. Maar waarheen, dat blijft vooralsnog een 
mysterie. De volgende dagen was het weer droog. 
Geen kikkertje meer te ontdekken. 

------------------//------------------ 



Weetjes/opmerkingen/vragen 
 

-  Herhaalde oproep contributie 2018 
Voor mensen die hun contributie over 2018 nog niet betaald hebben, graag dit 
alsnog doen. 
 
-  Zwembad geopend 
Het zwembad is geopend en ook het buitengebied krijgt steeds meer vorm. 
Naast het zwembad is een wadi om als regenbuffer te dienen.  
Het is niet de bedoeling dat dit regenwater rechtstreeks het Valleikanaal ingaat, 
maar dat het water zoveel mogelijk de grond inzakt. Bij de overgang onder de 
Buurtas bij de Zwaluwenstraat/Wiekslag is een afvoerbuis en zijn overstroom-
regenwaterputten om mogelijk het teveel aan water op te vangen en af te voeren.  
 
-  Inrichting kruispunt Hogeweg/Waterwingebied   
Er waren plannen om onder de op- en afrit van de A-28 een fietstunnel te maken. 
Dit gaat niet door. Hiermee komt gelukkig de faunapassage onder de Hogeweg 
niet in gevaar. Wel wordt het kruispunt opnieuw ingericht. Wij zullen dit volgen 
ivm de oversteek van fietsers en voetgangers en de klacht dat de verkeerslichten 
te kort zijn afgesteld voor voetgangers. 
 
-  Eenden voeren 
Liever geen brood voeren aan de eendjes. Het brood dat blijft liggen wordt graag 
door de ratten opgegeten. Dieren die we nu juist hier NIET willen hebben. 
 

-  Noodkap 
Achter de flat Spreeuwenstraat bij de natuurspeelplaats is een boom gekapt. Er 
was een dikke tak afgebroken en de boom bleek niet meer echt gezond te zijn. 
Om de voorkomen dat iemand een tak of zelfs een hele boom op zijn hoofd zou 
krijgen, is de boom verwijderd. 
 
- 'Vetlaagje' 
In de sloot midden in het gebied tussen Van Randwijcklaan en Lageweg werd 
een gekleurd vliesje op het water gezien. Het Waterschap en anderen zijn erbij 
geweest om de situatie te beoordelen. Het was geen olie, maar het zouden 
ijzerbacteriën kunnen zijn. Het blijkt niet gevaarlijk of milieubelastend te zijn. 
Besloten is er niets aan te doen, maar het wel in de gaten te houden. 
 
- Vogel excursie 
De vroege vogelexcursie om de vogels luid en duidelijk te horen zingen, was 
helaas zeer, zeer matig bezocht. Waarschijnlijk gewoon tè vroeg. Desalniettemin 
zong menig vogel al het hoogste lied. Naast de merel, de zanglijster, roodborst, 
koolmees, winterkoning, ook de tjiftjaf. Kees vanaf deze plaats bedankt. 
 



-  Hoeken verstevigd 
Bij het onderhoud werd de hoeken soms beschadigd. In het park zijn daarom bij 
verschillende wandelpaden, op ons verzoek, de hoeken verstevigd.  

  Verharding in de hoeken  
 
-  Bruggetje Arendshorst. 
De gemeente gaat een aantal bruggetjes in Amersfoort vervangen vanwege hun 
levensduur, waaronder bruggetje Arendshorst.  
Op donderdag 28 juni is er tussen 18.30-20.30 uur een inloop waar het 
ontwerp van deze bruggen kan worden bekeken.  
Locatie: sportcomplex Amerena, Velduil 2 Liendert / Hogekwartier 
 
-  Sight  
Gaat een natuurwaarde kaart opstellen.  
Het gebied naast het zwembad komt straks in onderhoud bij Sight. 
Bij het voetpad, ingang van de natuurspeelplaats, komen fietsklemmen te staan. 
 
Inrichting groenstrook naast fietspad Weg van de Vrijheid 
Voor de herinrichting van de nieuwe groenstrook naast het fietspad Weg van de 
Vrijheid zijn twee ontwerpen gemaakt. Een variant met slingerende geul voor 
eventuele waterberging en één recht-toe-recht-aan variant.  
Deze slingervariant wordt waarschijnlijk verder uitgewerkt.  
Tevens worden kale plekken in de singel opgevuld en natuurlijk de lantaarns nog 
verplaatst. 

 
 



Vlinderhinder 
door Arjan Zwart 
 
Wie deze titel leest zal wel denken: hoezo hinder van al die mooie vlinders? Het 
is me toch wat, heb je net je tuin ingericht om al die vlinders met bijzondere 
namen een plek te kunnen geven, wordt als dank je tuin opgegeten door rupsen. 
 
Ja dat is even slikken. Even goed als dat het voor veel wandelaars in ons mooie 
Waterwingebied toch wel even slikken was toen ze langs een aantal ( vooral) 
bomen kwamen die volledig waren kaalgevreten en grijs ingepakt. 
Komt dat wel goed en wat is dit dan toch allemaal? Veel vragen die nu even om 
een antwoord vragen. Om met het eerste te beginnen: die kaalgevreten bomen 
kunnen wel tegen een stootje. Oké, toegegeven: hun eerste zacht bladeren die 
daarnaast zo lekker sappig waren: het was een héérlijk maaltijdje voor al die 
spinselmotten die toch eerst beginnen als een rupsje nooitgenoeg.  

 spinsel- of stippenmot 
 
En ja, moeder vlinder die de eitjes heeft gelegd, wil natuurlijk dat haar 
nakomelingen niet alleen lekker kunnen vreten maar ook dat ze veilig en wel hun 
toch wel korte leventje mogen leven. Vandaar dat deze rupsen zich inpakken in 
een zeer vernuftig en adembenemend scherm van langgerekte draden. Vandaar 
dat die bomen er zo ingepakt uitzien. Vooral tegen een gladde stam is dit 
bijzonder om te zien. 
De bekende kunstenaar Christo, die nu alweer zo’n 25 jaar geleden in Duitsland 
de Reichstag met lakens heeft ingepakt: hij zou ongetwijfeld jaloers zijn geweest 
op wat deze kleine motten kunnen presteren. Want als je de afmeting van een 
spinselmot opmeet en dat op schaalgrootte vergelijkt met de bouwwerken die zij 
maken: je mond valt open van verbazing! Meer dan 300 meter hoog zou ‘hun’ 
bouwwerk zijn! 
Vooral bomen die alleen staan en ingepakt zijn door deze kleine rupsen, zijn 
prachtig om te zien. Alsof ze een alles bedekkende panty aangetrokken hebben. 
Aan het einde van de Fazantenstraat waren dergelijke ‘kunstobjecten’ goed te 
zien en te bewonderen. Vandaar maar even een foto van een van deze bomen. 



Maar goed de veroorzaker mag duidelijk zijn. De spinselmot of beter gezegd de 
stippenmot. Een klein ca. 2 cm groot beestje, een roomwitte jurk met daarop 
zwarte stippen. Nu tot zelfs in mijn keuken te bewonderen. 
 
Maar… die boom dan van wie de beginnende voorjaarsbladeren helemaal 
worden opgegeten, hoe gaat het verder? 
Elke boom beschikt naast gewone ook uit ‘slapende’ knoppen. Op het moment 
dat die ‘gewone’ knoppen blad maken en die worden opgegeten, dan worden die 
slapende knoppen ‘wakker’ en beginnen nieuw blad te maken. Dus, beste 
wandelaar, niet somberen want van de zomer is de grijsgevulde pantyboom weer 
helemaal groen. 
 
Welke bomen worden ingepakt? Meestal zijn bepaalde boomsoorten favoriet bij 
deze spinselmotten. In ons park is dat vooral de Vogelkers. En wat wil nu het 
geval? Laat nu net uitgerekend in zo’n Vogelkers in ons Waterwingebied, een 
jonge sperwer zijn nest ( de Sperwerhorst) gebouwd hebben! 
 

 boom met spinselmot 
 
Nou dat heeft’ ie geweten! Het jonge sperwerpaar ging de strijd aan met de rups 
en dapper hebben ze eieren gelegd en getracht ze uit te broeden. In tussentijd 
werd heel de boom kaalgevreten en ingepakt. En wat dacht het jonge 
sperwerpaar? Ingepakt? Wegwezen dus!! 
En volgend jaar een nieuw nest maar……….. zeker niet in een vogelkers.  
"Ja", de natuur kan een harde leerschool zijn. Zelfs in ons mooie 
Waterwingebied! 
 

------------------//------------------ 
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Droge zomer 
Na een hele droge zomer, is de herfst eerder ingetreden, pardon, was de natuur flink in de war. Bladeren 
vielen al voordat het herfst was. Er bloeiden bloemen in oktober die al uitgebloeid zouden moeten zijn. 
Ook bomen kregen nieuw blad en liepen weer uit (zie de Zwarte Els op het voorblad).  
Ook het bladruimen dit jaar is anders. Sommige bomen staan nog volop in het blad, die anders al hun 
bladeren kwijt waren. 
 
Er is regelmatig gekeken of er nog water in de poel zat. Zo nodig hebben sommige bomen extra water 
gekregen. Ook het sinusmaaien, zoals dat was afgesproken lukte dit jaar niet. Daar was het grasland te 
droog voor. Volgend jaar lukt het misschien wel.  
Kortom het was een heel apart jaar. Feit is dat de natuur flink in de war is.  
 
Knooppunt Hoevelaken 
De afgelopen periode is het ontwerp plan Knooppunt Hoevelaken ter inzage gelegd. Als bestuur  hebben 
wij zo'n 10 jaar geleden een reactie gegeven op de eerste concept plannen m.b.t. de A28. Deze reactie 
ging o.a. over groencompensatie en het leefklimaat. De plannen zijn nu uitgewerkt en het is een heel 



complex plan geworden. Het plan betreft niet alleen het Knooppunt zelf, maar ook de A28 van Nijkerk 
tot aan Maarn en de A1 van oprit Bunschoten-Spakenburg tot aan Barneveld.  
 
Als we de huidige plannen zien, zijn we erg tevreden met de aandacht die er voor het 'groen' is. Alle 
verschillende landschaptypen worden beschreven en hierin zijn ze heel uitvoerig. Door het plan zal op 
sommige plaatsen (bijv. bij het Hoevelakense bos) 'groen' verdwijnen. 
Nieuw is dat er nu al aangegeven wordt waar dit 'groen' in het plangebied of in de buurt van dit plan 
gecompenseerd zal worden. Ook is aangegeven, waar 'groen' door de werkzaamheden verwijderd wordt, 
maar hersteld zal worden.  
 
De A28 wordt meer naar het oosten verschoven. Hierdoor wordt de ruimte tussen de Outputweg en de 
A28 groter. Deze tussenliggende strook wordt opgevuld met 'groen' en een waterbekken. (n.b. 
regenwater wordt zo min mogelijk via een riool afgevoerd, maar in regenbekkens opgevangen. 
(greppels/sloten/vijvers). 
De geluidwering bij Rustenburg krijgt aan de wijk-kant een groene beplanting. Het blijft hier dus een 
groenaanzicht houden.  
 
Met al die verkeersplannen zijn we extra blij dat we Het Waterwingebied groen hebben kunnen houden. 
 
Outputweg 
De huidige Outputweg krijgt een andere indeling, maar blijft op de huidige plek liggen. Voor de auto 
verandert de Outputweg in een éénrichtingen weg (rijrichting van De Hoef naar de Hogeweg) Om naar 
De Hoef te komen, moeten de auto's via de Energieweg (de Wieken) en dan de nieuwe afslag nemen 
naar De Hoef. Deze gaat onder de A28 door en sluit daarna aan op de bestaande weg in De Hoef. 
 
De rijbaan, die voor autoverkeer vervalt, wordt ingericht als een twee-richtingen fietspad naar De Hoef 
(en terug). Ongeveer halverwege dit fietspad komt een fiets-afslag naar Rustenburg. Deze afslag komt 
(via een helling) uit bij de Oude Lageweg. 
Vanuit Liendert en Rustenburg kan men dus met de fiets een kortere route naar de Hoef nemen. Dat 
geldt ook voor fietsers vanuit de richting Hoevelaken. 
T.b.v. de fiets-afslag wordt het bestaande geluidscherm onderbroken. Nieuwe, met groen beplante 
geluidschermen langs de afslag zullen het ‘geluidgat’ dichten. 
 
Met dit fietspad, hopen we dat plannen voor een rechtstreekse fietsverbinding vanaf De Hoef  naar Het 
Waterwingebied overbodig is geworden.  
 
Fietspaden Hogeweg 
Het fietspad Hogeweg, langs het zwembad en Het Waterwingebied wordt straks de hoofdfietsroute. Het 
is een twee-richtingen fietspad. Het zal de verbinding vormen tussen Amersfoort-centrum en de Wieken 
of verder naar Hoevelaken of Achterveld. De route sluit ook aan op het nieuwe fietspad over Outputweg. 

 



Het fietspad aan de andere kant van de Hogeweg is geen doorgaande verbinding meer en eindigt straks 
bij het viaduct A28. 
 
We hebben gevraagd bij het instellen van de verkeerslichten, om meer tijd te geven aan overstekende 
voetgangers/wandelaars. 
 
Voor wie alles wil lezen over de reconstructie en gevolgen van Knooppunt Hoevelaken zie: 
www.knooppunt-hoevelaken.nl   
 
Fietspad Weg van de Vrijheid 

 
Het fietspad Weg van de Vrijheid begint steeds meer vorm te krijgen. De 
lantaarns zijn verplaatst en staan nu naast de stoeprand. De herinrichting van 
het groen kan nu van start. Er zijn proefgleuven gemaakt om te zorgen dat 
men niet onverwachts in kabels en leidingen terecht komt bij het maken van 
een slingerende greppel of bij het plaatsen van bomen. 
Het begint er steeds verzorgender uit te zien.  
 
Het tweerichtingen fietspad langs het zwembad ligt er al deels. De 
verlenging komt nog na alle goedkeuringen (ook van RWS). Dit fietspad 
loopt dan door tot in De Wieken. De overstekenplaatsen worden van 
verkeerslichten voorzien. 
 

Broeihopen 
Vlak voor de zomervakantie heeft Sight samen met kinderen van de basisschool broeihopen voor de 
ringslang aangelegd op het 'schiereiland' vlakbij het bruggetje Van Randwijcklaan. Deze broeihopen 
moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het materiaal voldoende los is, zodat 
een ringslangvrouwtje er gemakkelijk in kan kruipen (de eitjes worden meestal op een diepte tussen 20 
en 60 cm diep afgezet). De temperatuur in de hoop moet constant rond de 25 tot 30°C zijn. En de hoop 
moet voldoende vochtig zijn. Ruwe paardenmest, compost en bladeren vormen een geschikt geheel voor 
broei. Vooral bij het water is de kans groot de ringslang aan te treffen, althans als hij Het 
Waterwingebied wil bezoeken. Het gaat daarbij vaak om water met een rijke oever- en 
onderwatervegetatie. 

                   
De kinderen waren erg enthousiast deze broeihopen te maken. Het zijn twee grote broeihopen geworden. 
Ivm de privacy geen foto's met kinderen er op. Hun enthousiasme kunnen we dus niet tonen, maar 
enthousiast waren ze. Nu maar hopen dat de ringslang deze plek vindt. 
 
Wildcamera's 
Aannemer Sight heeft op enkele plaatsen wildcamera's geplaatst. Het is leuk te zien, dat faunapassages 
en groenverbindingen werken. Op de gemaakte foto's staan zowel een bunzing, een steenmarter, een kat, 
een eekhoorn, een egel en ja ook diverse vogels. 



Wij zijn aangenaam verrast dat deze dieren Het Waterwingebied hebben gevonden. Sommige van deze 
dieren hebben een veel groter leefgebied nodig dan de omvang van Het Waterwingebied. Het blijkt dus 
dat groenverbindingen werken. Wij willen u een paar foto's tonen. 

     
 
Knotbomen - knotessen 
Op het grote veld in Het Waterwingebied staan knotessen, een van de weinige knotessen in Amersfoort. 
Helaas zijn ze ziek en lijden aan de essentakziekte. Er zijn nieuwe jonge essen tussen gezet, maar ook 
deze lijden aan de essentakziekte. Het heeft geen zin nieuwe essen er nog tussen te zetten. Eerst maar 
afwachten hoe de ziekte zich ontwikkelt en of er oplossingen komen. De huidige knotessen mogen een 
langzame dood sterven, als zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid. Het zijn nu nog mooie 
'objecten'.  
Het gaat om een oude verkavelingsstuctuur van sloten met knotbomen. Om die zichtbaar te houden, 
willen we daar voorlopig knotwilgen tussen zetten. Wilgen slaan snel aan en er zijn een aantal grotere 
knotbomen voorradig.  
We zullen nog kijken naar de afstand, zodat er ruimte blijft als er knotessen/bomen op de 'markt' komen 
die resistent zijn voor deze ziekte. 
 
Kapvergunning 
De gemeente heeft de driejaarlijkse inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van de bomen. Als bomen 
een gevaar vormen voor de veiligheid, worden ze gekapt.  
Naast de eerder genoemde knotessen zijn er ook andere bomen die voor kap in aanmerking komen, zoals 
andere zieke en onveilige bomen. De gemeente vraagt niet voor iedere boom apart een kapvergunning 
aan, maar vraagt voor Het Waterwingebied binnenkort één gezamenlijke kapvergunning aan.  
 
Onder die kapaanvraag zitten bomen die nog niet direct uit veiligheid verwijderd zouden hoeven 
worden. Deze blijven nog staan en kunnen nuttig zijn voor allerlei insecten. Ook als er spechten of 
vleermuizen in mochten zitten, zal het plan moeten worden aangepast.  
 
We hebben de kaart gezien met de te kappen bomen en daar zaten veel herkenbare dode bomen tussen. 
Op de kaplijst staan, o.a. de essen in het verlengde van de Weg van de Vrijheid, enkele bomen in de 
groensingel langs dezelfde weg, op het grote veld en zo nog een paar verspreide bomen. Ook in de 
natuurspeeltuin zijn bomen(staken) die gekapt zullen worden. Vanwege het veiligheidsrisico blijven 
deze bomen zeker niet staan voor insecten. 
 
Topsporten in een Eikenkroon.  
Arjan Zwart 

Ik heb in mijn archief nog een prachtige “Tuinbouwgids 1962”. Ooit eens gekregen van een oud-tuinder 
die wel voorzag dat dit boek bij mij niet ongelezen op de plank bleef liggen. En daarin heeft hij gelijk 
gekregen, want met regelmaat herlees ik de prima informatie over ziekten en aandoeningen bij bomen en 
planten. 



Ik was wel eens nieuwsgierig of de grootste plaag aller tijden, namelijk die van de eikeprocessierups, in 
dit boek wordt beschreven? Niet dus. Wel de bastaardsatijnvlinder, waarvan de haren ook een branderig 
en vervelend jeukerig gevoel bij mensen kunnen achterlaten.  
Dus in 1962 en ver daarna waren de linten om Eiken met de tekst “pas op, eikeprocessierups’, nog totaal 
onbekend. 

Wat dat betreft is er veel veranderd en wie die linten begin in de 
zomer zag, liep toch wel met een grote boog om die Eiken heen. 
Bang dat die brandharen ook jou kunnen treffen. De 
eikeprocessierups in een negatief perspectief. Ik zal niks afdoen aan 
de ellende die deze rups kan veroorzaken, ben me daar zeker van 
bewust maar toch…. Toch heeft deze rups ook iets fascinerends. Iets 
wat we vaak niet zien of weten en wat eigenlijk ook bijna nooit op 
een foto wordt vastgelegd. Dat is ook wel logisch want……. wie dit 
verschijnsel wil zien moet ’s nachts zijn warme bed uit en gewapend 
met een zaklamp maar eens in het donker naar zo’n ragfijn kluwen 
spinsel kijken van die eikeprocessierups. Wat is namelijk het geval?  
 
In het donker is het voor deze rupsen ’dinnertime’. Een voor een 
klimmen ze via stevige trekdraden de boom in. Op naar de top! Want 
daar….. ja daar zijn de jonge malse bladeren te vinden waaraan de 
rupsen zich te goed doen. En na zo’n heerlijk maaltijdje 

eikebladgroen, laten ze zich via die stevige trekdraden weer naar beneden zakken, terug in het nest. 
Lekker warm en heel de dag uitbuiken. Wat wil je nog meer?! 
En om dit verschijnsel te bekijken hoef je niet bang te zijn dat je bestookt wordt met losvliegende of – 
zwevende brandharen. Die worden vaak ingezet op een moment dat de rups zich bedreigd voelt. Prima 
afweersysteem toch? Ja voor veel vijanden wel. Toch zijn er lichtpuntjes waar te nemen. Kool- en 
pimpelmezen, schijnen de rupsen toch als een lekkernij te zien en nemen die brandharen op de koop toe. 
Het idee alleen al, lekker chinees eten en dan heel die meegeleverde sambalpotjes ook verorberen?  
Ik denk dat mijn maag zou protesteren. 
 
Wie weet welke natuurlijke vijanden zich volgend jaar nog aanbieden? Van de eikeprocessierups raken 
we voorlopig niet af. En in het ons bekende Wageningen, wordt druk onderzocht hoe we deze rupsen op 
een nette biologische manier kunnen gaan bestrijden. Wordt dus vervolgd! Het blijft dus voorlopig 
gewoon topsporten in en rond de Eikenkroon. 
 
Weetjes 
* Het fietsenrek bij de ingang bocht Lageweg/Trekvogelweg wordt meer naar voren verplaatst zodat het 
nu zowel door wandelaars, als gebruikers van de Natuurspeelplaats gebruikt kan worden. 
* Voor het doolhof in de Natuurspeelplaats wordt gekeken naar een ander speelontwerp. Er zijn enkele 
ontwerpen ingediend, maar deze waren of te kwetsbaar of voor de kleintjes geen alternatief. 
* Bij de halfverharde kleipaden zijn gaten opgevuld als dat nodig was. 
* Voor De Hoef-West is een ontwikkelingsplan gemaakt. Dit plan is donderdag 29 nov. gepresenteerd. 
Het lijkt erop dat er geen directe fietsverbinding tussen de Hoef en Het Waterwingebied inzit. We dat 
het nog niet in de plannen is opgenomen, omdat het op dit moment voor de gemeente nog geen prioriteit 
heeft. Dat betekent wel: alert blijven. Een voetgangersbrug (traptreden) is voor ons bespreekbaar.  
* De regenpijpen die het regenwater van het zwembad naar de wadi moeten leiden zijn afgeschermd met 
grote veldkeien om de pijpen aan het zicht te onttrekken. 
* Wij hebben gevraagd om bij de entree vanaf de Zwaluwenstraat/Wiekslag een bord te plaatsen met de 
tekst ‘voetpad’ 
* Gevraagd is de contributie voor dit jaar over te maken, minimaal €5,00. Mensen die nog niet betaald 
hebben krijgen een aparte oproep dit alsnog te doen. Als er eind van het jaar nog niet betaald is, gaan wij 
de ledenlijst opschonen. 
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