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Vrijwilligers behulpzaam bij knotten bomen (foto Kees Quaadgras). 
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Bomen 
Tussen de poel en de fluisterkuil is begin februari een grote es onverwacht omgevallen, 
over het hoofdwandelpad. Een dag later is hij verwijderd. Het bleek dat de boom net 
boven de grond fors was aangetast door de zwam van de essentakziekte. Deze stam tast 
eerst twijgen aan, daarna takken en tot slot de stam. Mogelijk zijn er meer bomen even 
ernstig aangetast. 
 
Niet alle essen zijn aangetast. Sommige lijken niet gevoelig te zijn voor de zwam. 
Wellicht kunnen deze resistente bomen of de zaden daarvan worden gebruikt om nieuwe 
essen te planten. Op korte termijn gaat dat echter niet gebeuren. Om die reden willen we 
op enkele kalere plekken andere bomen planten zoals wilgen, vuilbomen (sporkehout), 



meidoorn, sleedoorn en kamperfoelie. En wellicht, op verzoek, eetbomen als tamme 
kastanje en beuken. 
 
Vlak bij het zwembad is een grote populier verwijderd vanwege gevaar van vallende 
takken. Op deze plek worden bomen en struiken geplant om het gat tussen het park en de 
Hogeweg te dichten. Voorlopig zijn hier ook takken neergelegd in rillen om te 
voorkomen dat honden makkelijk de weg op kunnen rennen. 
 
De Natuurspeeltuin 
De waterpompen zijn weer in bedrijf en er kan dus weer lekker worden gepompt en 
gekliederd. 
 
Het doolhof voor de kleinere kinderen met zijn harde uitstekende takjes beantwoordde 
niet aan de verwachtingen. Bovendien rukten grotere kinderen er takken uit om hutten te 
bouwen. Ook leuk maar niet helemaal de bedoeling. 
 
Via info-bordjes ter plaatse is gevraagd met voorstellen te komen voor een alternatief. De 
ingediende voorstellen waren niet genoeg vandalisme bestendig. 
In overleg is besloten door een gespecialiseerde organisatie suggesties te doen voor 
andere speelelementen. Hieruit kwamen ideeën o.a. een ander doolhof voor de kleintjes, 
een tafel met spelletjes zoals boter, kaas en eieren, een duikelrek, klimrekje, stap- en 
springstenen en een podium. We werken dit verder uit.  
 
Uilenballen 

Eerdere filmopnamen met een 
bewegingsdetectiecamera (zo’n ding begint met 
filmen als er voor de lens iets beweegt) gaven aan 
dat er bunzings en steenmarters in het 
Waterwingebied voorkomen. Dit betekent dat er 
voor dergelijke soorten aan de top van de 
voedselpiramide voldoende voedsel voorhanden 
is, en dat er een gezonde flora- en 
faunasamenstelling is. 
Tijmen Zoet van aannemer Sight Landscaping 
heeft uilenballen gevonden onder een van de 
uilenkasten. Daar is nu ook een bewegingscamera 

geïnstalleerd. We wachten met spanning op de resultaten. 
 
Facebook 
Het bestuur van de Vrienden van het Waterwingebied heeft een tijdje terug 
kennisgemaakt met 'de eigenaar' van de fraaie Facebookpagina over Het Waterwingebied, 
de heer Jan Inden. Regelmatig plaatsen mensen hierop mooie foto's en verhaaltjes. Nu 
Sight ook activiteiten organiseert, is de behoefte aan verbreding van de communicatie 
groter geworden. We hebben afgesproken dat wij hier ook onze informatie op kwijt 



kunnen. Zo is hier bijvoorbeeld ook de poster op gezet om aandacht te vragen voor de 
knotbomenknotdag op 9 maart en nu de vogelwandeling 13 april. 
 
Natuurtafel  
We denken na over een natuurtafel, te plaatsen in de natuurspeelplaats. Het idee is een 
tafel te (laten) maken met een kunststof tafelblad dat is voorzien van teksten, tekeningen 
en foto’s met informatie over de natuur in het algemeen en het Waterwingebied in het 
bijzonder. Aandachtspunt daarbij zijn de streefsoorten als Oranjetipje, Ringslang en 
Sperwer. Wanneer dergelijke soorten aanwezig zijn is dat een teken dat het gebied een 
gezond, natuurlijk evenwicht heeft. De tafels die we bekeken hebben, waren dik boven de 
begroting, daarom kijken we naar een alternatief. 
 
Bomenknotdag (ochtend) 
Op zaterdag 9 maart was er een bomenknotdag. Sight heeft hiervoor in het gebied, via 
Facebook en onze website reclame gemaakt. Een aantal mensen hebben zich opgegeven 
en enthousiast aan het knotten en groen ruimen meegewerkt. Het is voor herhaling 
vatbaar. 
 
Afscheid Rini 
Rini was 'uitgeleend' door Gresbo Nunspeet aan Sight Landscaping en werkzaam in Het 
Waterwingebied. 
Hij heeft heel veel gedaan en werd steeds zelfstandiger. Helaas kwam er een eind aan de 
plaatsing in Het Waterwingebied. Het bestuur heeft hem bedankt voor zijn inzet en wat 
hij betekend heeft, voor het gebied. 

 
 
Weetjes 
- De gemeente heeft een kapvergunning verleend voor diverse bomen in Het 
Waterwingebied. Dit heeft vooral met veiligheid te maken. Bomen hebben een eigen 
'bomenpaspoort', die bij een kapaanvraag digitaal is in te zien: http://amersfoort-in-
beeld.nl/#39. Klik op de wijk en het te kiezen onderwerp. 
 



- De paddengeul bij de Lageweg is hersteld en de eerste 
padden zijn alweer overgezet. 
 
- Er is een bord 'voetpad' geplaatst naast het zwembad, om 
duidelijk aan te geven dat het hier niet om een fietspad gaat. 
Door het ontbreken van het bord viel er ook niets te 
handhaven of mensen hierop aan te spreken. 
 
- De berm naast het fietspad Weg van de Vrijheid is 
ingeplant. Hierin zijn geulen gemaakt, omdat het er nog al 
nat kan zijn. Er waren palen met een info-bordje geplaatst.  
Zie foto hiernaast: info-bordje met schets 
 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering 
Binnenkort is er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze heeft plaats op 
dinsdagavond 16 april in de: ABC-school 'De Zonneparel', Wiekslag (ingang is recht 
tegenover de Lidl). Aanvang om 19.30 uur. 
 
Na een kort huishoudelijk gedeelte en koffie verzorgt beheerambtenaar en 
boomdeskundige Arthur Wopereis een lezing over bomen in het algemeen en die van het 
Waterwingebied in het bijzonder.  
De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
 
Verslag vorige ALV 2018 
In het huishoudelijke gedeelte is kort gesproken over de privacywet, de 
vrijwilligersverzekering via de gemeente, het opnieuw afsluiten van het convenant met de 
gemeente, de ontwikkelingen van De Hoef, proberen het beheer van het gedeelte bij het 
zwembad toe te voegen aan het onderhoud Waterwingebied, de grotere inzet van groen 
bij de gemeente, enz. Er kwamen o.a. vragen over het privacy beleid, dat meer in moest 
houden dan zorgvuldig omgaan met gegevens, namelijk opstellen van protocollen. 
Daarna heeft Renee van Assema een boeiende lezing gehouden over de ecologische 
samenhang van het gebied en wat dit betekent voor het gebied. 
 
In de komende vergadering komt o.a. aan de orde het volgende verzoek: 
Een vraag over de statuten.  
Deze dateren nog van de oprichting en zijn verouderd. Het wordt tijd, dat de statuten 
worden doorgelicht en een verfrissende 'update' krijgen. Zo wordt in de statuten 
gesproken over aspirant-leden en andere zaken die er voor het functioneren van de 
vereniging niet toedoen. Om die statutenwijziging voor te bereiden willen we graag een 
werkgroep instellen met de opdracht: Formuleer een beargumenteerd voorstel tot 
wijziging van de statuten, waardoor deze weer 'up to date' zijn. 



En beschrijf de procedure om tot deze statutenwijziging te kunnen komen. 
Wie belangstelling heeft voor deze werkgroep kan zich opgeven bij R. Norp, bestuur. 
(tel. 033-4721234 of  r.norp@xs4all.nl 
 
Verantwoording penningmeester  

Inkomsten 2017 Uitgaven 2017 

ABN saldo 01-01-2016 3964,52 ABN kosten 171,42 
Contributies 972,00 Website 117,50 
    Nieuwsbrieven e.a 276,73 
    Activiteiten 251,20 

 Totaal € 4.936,52 Totaal € 816,85 
    

  2017   
Saldo 31-12-2017 Bank € 4.109,67   
Saldo 31-12-2017 Kas € 10,00   
  € 4.119,67   

    

Inkomsten 2018 Uitgaven 2018 
ABN saldo 01-01-2018 4109,67 ABN kosten 126,00 
Contributies 1711,50 Website 117,50 
    Nieuwsbrieven e.a. 538,39 
    Bloemen div. 105,00 

Totaal € 5.821,17 Totaal € 886,89 
    

  2018    
Bank 31-12-2017 4909,28    
Kas 31-12-2017 25,00    

Saldo 31-12-2017 € 4.934,28     

 
Een stukje creativiteit van Sight: 

 
Zoek nog een tweede in het gebied! 
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Ook in Het Waterwingebied vindt u deze bordjes 
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Rooien iepen Weg van de Vrijheid 
Vlak bij de 'tijdelijke opslag' Weg van de Vrijheid bleken iepen, voornamelijk 
opslag, de iepenziekte te hebben. 
De iepziekte kan veroorzaakt worden door twee schimmels. Deze groeien in 
houtvaten van bomen. De boom reageert hierop door het houtvat af te sluiten. 
Helaas kan de schimmel zich verspreiden naar andere houtvaten. Als er te veel 
houtvaten zijn afgesloten, sterft de boom. 

 
grote iepenspintkever 
 
Verspreiding van de ziekte vindt meestal plaats door de grote en de kleine 
iepenspintkever. Deze kevers leggen hun eieren onder de bast van reeds zieke 
bomen. De (besmette) larven die uit deze eieren komen, vreten aan de 
okselknoppen van gezonde bomen en infecteren deze.  
Ook kan de schimmel zich verspreiden door wortelcontact van bomen 
onderling. 
 
Er zijn twee redelijk grote iepen verwijderd. 
Omdat ze ziek waren moest dit heel zorgvuldig 
gebeuren om de infectie niet zelf ook nog te 
verspreiden. 
Om erbij te kunnen, moest er daarom eerst veel 
brandnetels en bramen verwijderd worden. 
 
Er is hierdoor een grote kale plek ontstaan. Dit zal 
hersteld worden, nadat eerst nog de wortelstokken 
zijn verwijderd. Gedacht wordt inheemse soorten 
als sleedoorn of meidoorn e.d. terug te planten. 
Punt van zorg is nog dat hier veel spontane 
iepenopslag is. Als de nieuwe beplanting op het nu 
gerooide deel goed aanslaat, wordt geprobeerd dit 
ook elders zo aan te pakken. We zien dit dus als 
een pilot voor andere stukken, waar ook sprake is 
van iepen-opslag. Kijken wat dit oplevert. 
 
 



De Hoef met fiets- en/of voetpad naar Waterwingebied 
Onlangs heeft de gemeenteraad het Ontwikkelingskader voor De Hoef-West 
vastgesteld. Daarin is ook opgenomen een langzaamverkeersverbinding tussen 
De Hoef en Het Waterwingebied (indicatief) 
Voor de zomervakantie hebben wij bij de behandeling in de 
gemeenteraadscommissie al ingesproken, een zienswijze ingediend en nog een 
attentie-brief met impressies van Het Waterwingebied ingediend.  
 

  
De Hoef-West: mogelijke verbinding, zie stippellijn met rode pijl 
 
Wij zijn tegen een nieuwe verbinding over of onder het spoor. Zeker tegen een 
fietsverbinding. Wij denken dat er met het toekomstige fietspad over de 
Outputweg en het tunneltje Liendertseweg voldoende 
ontsluitingsmogelijkheden zijn. En voor wandelaars uit De Hoef geldt, dat de 
afstand van hun woning tot Het Waterwingebied net zo ver of dichtbij is als 
voor veel bewoners in Liendert of Rustenburg. Als er echt, echt iets moet 
komen, dan alleen voor voetgangers. Een van de argumenten van de 
ontwikkelaars is, dat de bewoners dan een rondje van uit De Hoef kunnen 
lopen. Maar wij opteren voor: géén verbinding. 
Wij blijven ook verkondigen dat Het Waterwingebied een natuurpark is en 
geen sportpark voor groepen hardlopers. Bij de insprekers was ook een 
sportman die vond dat het gebied ongeschikt is om georganiseerd te sporten. 
Hij wees daarbij op Sportpark Zielhorst als geschikte lokatie.  
 
Bij een behandeling van de raadscommissie in juli heeft menig raadslid 
aandacht besteed aan Het Waterwingebied en dat je hier zuinig op moest zijn. 
De commissie heeft duidelijk aangegeven dat de Vrienden bij deze 
ontwikkeling betrokken moeten worden.  



Net terug van vakantie bleek dat de raadscommissie over de hele transitie die 
op De Hoef-West plaatsvindt, nog verder wilde praten. Wij hebben opnieuw 
gereageerd en zijn aanwezig geweest bij de vergadering.  
 
De wethouder zei heel duidelijk, dat hij onze zorgen begreep, maar volgens 
hem zou het zo'n vaart niet lopen. Eerst moest nog maar eens aangetoond 
worden hoe noodzakelijk zo'n verbinding was. Of zoals het college van B&W 
schreef:   
" De route is als wens/ idee opgenomen maar nog niet voldoende onderzocht. 
In het ontwikkelkader wordt gesproken over een langzaam 
verkeersverbinding. Dat zou ook alleen een voetgangersverbinding kunnen 
zijn. We hebben toegevoegd dat bij de uitwerking nader moet worden bepaald 
wat het belang is van zo’n verbinding en of zo’n verbinding ook voor fietsers 
toegankelijk kan worden. Aspecten als kosten, zorg voor bestaande 
natuurwaarden en inpassing in de omgeving." 
 
Verder benadrukte de wethouder in zijn beantwoording dat het gebied er voor 
iedereen was en dat we het er nog maar eens over moesten hebben.  
Wij hebben aangeboden, dat als er behoefte was om mensen die daar komen 
wonen, te informeren over ons bestaan. 
 
In ieder geval is dit zorgpunt nu bij iedereen bekend en veel raadsleden 
steunen ons. Wij krijgen tijdig de uitwerkingsvoorstellen te horen. Dus we 
moeten gewoon alert blijven. 
 
Hieronder een link naar de plannen. 
https://www.amersfoort.nl/project/de-hoef-van-kantoorgebied-naar-stadswijk.htm  
 
De eikenprocessierups 
Dit jaar heeft dat beestje in heel Nederland toegeslagen. Ook in Het 
Waterwingebied waren er meer dan andere jaren. Het is fijn dat de gemeente 
al vroeg een contract met een bestrijdingsbedrijf heeft afgesloten, want het is 
topdrukte geweest in Nederland. 
Toen de wethouder aangaf, dat Amersfoort eikenprocessierups-vrij was, 
bleken ze in Het Waterwingebied nog te zitten. Volgend jaar moet er dus beter 
gecommuniceerd worden. 
 
Terugblik Vleermuisexcursie 
Op 24 augustus heeft Sight een vleermuisexcursie georganiseerd. 



Er was een behoorlijke opkomst, waaronder ook veel kinderen. De deelnemers 
hebben een presentatie gehad en vleermuizen in Het Waterwingebied zelf 
gezien. Bijzonder was dat het op het Jeugdjournaal is geweest. Via 
onderstaande link, kunt u het ook nog bekijken. 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2298909-kinderen-gaan-op-zoek-naar-

vleermuizen.html 

 
Pompstation Hogeweg reinwaterkelder 
In het voormalige waterpompstation aan de Hogeweg zit nu het Letselschade 
Advocatenkantoor SAP. Achter dit kantoor is Vitens nog steeds actief. Hier 
bevinden zich de zogenaamde reinwaterkelders, waar het onttrokken 
grondwater van pompstation Amersfoort Koedijkerweg nog wordt gezuiverd. 
 
Momenteel heeft de winning een vergunningscapaciteit van 1,5 miljoen  
m3 /jaar. Het grondwater wordt onttrokken op een diepte van -40 tot - 90 
meter NAP. Zuivering van dit water bestaat uit Beluchting (BL) en 
Zandfiltratie (ZF). Deze processen zijn vooral gericht op inbrengen van 
zuurstof en het verwijderen van ijzer en mangaan.  
 
Omdat we veel aan deze waterwinning te danken hebben (groen) en ook de 
naam Het Waterwingebied hieraan verbonden is, leek het ons leuk eens een 
kijkje te nemen in deze kelder(s). De voormalige stadsecoloog Renee van 
Assema werkt tegenwoordig bij Vitens en zij is in principe bereid een excursie 
naar de kelders te begeleiden. De excursie zal mogelijk op woensdagmiddag 
30 oktober plaats vinden. Datum en tijd zijn echter NIET definitief. 
Als u interesse heeft, maak dat dan nu al bekend bij ons, dan krijgt u tegen die 
tijd een mail(bericht) van ons, welke datum het definitief gaat worden. 
Omdat de ruimte beperkt is, moet u zich vooraf opgeven, waarbij de volgorde 
van aanmelding bepalend is voor deelname. 
  
Interesse voor excursie opgeven:  
via mail r.norp@xs4all.nl of via adres of tel. 
Reijmerinkstraat 34, tel. 472 1234 
Geef hierbij naam, aantal personen en tel.nummer door.  
 
Bent u geïnteresseerd in het Pompstationgebouw, klik dan deze site aan: 
https://www.sapadvocaten.nl/wp-
content/upload_folders/sapadvocaten.nl/Van-Water-tot-Sap.pdf 
De SAP-advocaten hebben de geschiedenis van dit pompstation beschreven. 



Herplant 4000 bomen in Amersfoort 
 "Ieder jaar controleert de gemeente een gedeelte van alle bomen in de 
stad. Als bomen ziek of dood zijn en er daardoor grote takken uit kunnen 
vallen of de boom gemakkelijk om kan vallen, worden ze weggehaald. Tot 
2011/2012 werd er dan direct een nieuwe boom geplant. Sinds de 
bezuinigingen vanaf 2011/2012 zijn er (bijna) geen nieuwe bomen meer 
geplant op plekken waar een oude boom weg moest. Dat levert enkele 
duizenden plekken op in de stad waar nog boomstronken staan of lege plekken 
zijn. Omdat bomen belangrijk zijn voor de stad, heeft de gemeenteraad 
besloten om deze achterstand in te lopen en heeft de nieuwe coalitie hier geld 
voor beschikbaar gesteld." aldus de gemeente. 
Dat geldt ook voor Het Waterwingebied. Wel gekapt, soms niets vervangen. 
 
Amersfoort wil nu in 3 jaar tijd deze bomen alsnog vervangen. In Het 
Waterwingebied is gekozen om niet dezelfde bomen terug te plaatsen, maar te 
kiezen voor een grotere variatie aan bomen. Er  zal veel aandacht besteed 
worden aan de ondergrond. Het plantvak zal dan ook groter en meer bewerkt 
worden. Ook moet gekeken worden hoe groot de te verwachte kruin wordt van 
de nieuw te planten boom. Bomen hoeven dus niet automatisch op de oude 
plek herplant te worden. 
 
Er zijn her en der in het gebied al boompalen ter ondersteuning van de nieuw 
aan te planten boom geplaatst met info-bordje erbij, dat het om dit project 
gaat. 
Amersfoort is in drie clusters verdeeld met drie verschillende aannemers. Bij 
ons is dit Sight Landscaping, die de werkzaamheden uitvoert.  
 
Er is een aparte site aangemaakt van dit project. 
https://www.amersfoort.nl/project/herplant-4000-bomen-in-de-stad.htm 

 



Contributie 2019 
 
Beste Leden , 
 
Het jaar 2019 schiet al weer aardig op. Wij zijn vergeten om in het begin van 
het jaar een betalingsverzoek  te sturen. Bij deze dus een verzoek om het 
lidmaatschap over 2019 alsnog te betalen op bankrekening nummer: ABN-
AMRO rekening NL78 ABNA 0549235175 t.n.v. Vrienden van het 
Waterwingebied. Graag met vermelding van naam en adres en contr. 2019 
De mensen met een papierenversie vinden hierbij een gekleurd blaadje, de 
mail-versie krijgen in een mail een aparte melding. Zo niet dan heeft u al 
betaald. 
Alvast bedankt, 
 
Met vriendelijke groet, 
Marianne Koster 
Penningmeester Vrienden van het Waterwingebied 
 
Herfst 
Eerder dan andere jaren heeft de herfst alweer zijn intreden gedaan. 
Begin september was deze lijsterbes al vol met vruchten. 

 



             
 

 
KOM WANDELEN ! 

 
Paddenstoelenwandeling  Waterwingebied 

 
Zaterdag 21 september  

10 - 12 uur 
 

De herfst komt eraan! Zaterdag 21 september gaan we op zoek naar 
paddenstoelen in het Waterwingebied. Speciaal voor ons komt een 

enthousiaste paddenstoeldeskundige naar Amersfoort. 
Deze wandeling is voor jong en oud, dus kom mee verkennen! 

 
Aanmelden mag via info@sightlandscaping.nl  

 
 

Verzamelen bij het fietspad Onderduikerspad om 9:50 uur 
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