
Juli - Augustus 2007 

Leuke ontmoeting, begin augustus: naast het fietspad ritselt er iets onder de struiken. Bij nader 

onderzoek blijkt daar een lege chipszak te liggen, waaruit nieuwsgierig een muisje naar buiten kijkt. 

Een lekkere snack natuurlijk. Maar muisjes en vogels komen qua eten niets te kort in Het 

Waterwingebied. Ook voor mensen is het trouwens smullen. 

Erg veel hazelnoten, eind augustus nog steeds aardbeitjes, volop bramen en -al heel vroeg- rijpe 

vlierbessen. Dit jaar voor het eerst zelfs beukennootjes. 

En voor de thee liefhebbers, dit jaar zowel zelfgeplukte 

Vlierbloesemthee als 

Lindebloesemthee uit Het 

Waterwingebied. Trouwens ook 

hele grote, sappige 

Sleedoornbessen, voor als je je 

eigen Gin zou willen stoken.  

In augustus de eerste 

rozenbottels. De 

meidoornstuiken helemaal rood van de bessen.  

En er was een overdaad van nog een heleboel andere bessen. Niet 

allemaal eetbaar voor mensen, maar erg lekker voor vogels.  

Juli was nat. Nu gelukkig eens niet "de natste juli sinds..", maar wel 

nat. Augustus was wisselvallig. Voor mensen misschien niet 

helemaal de ideale zomer, voor de bomen en stuiken wél een 

geweldige zomer. Een zomer om weer op krachten te komen met 

prachtig groeizaam weer: voldoende regen, lekkere temperaturen 

en op zijn tijd genoeg zon.  

Reageerden de eiken vorig jaar nog in paniek met een massale oogst, dit jaar doen ze het rustig aan. 

Veel andere bomen en struiken geven een prachtige oogst vanwege het ideale weer. De Sint 

Jansloten bleven maar groeien. 

Na de zeeën van Witbolgras, werden de velden nu gekleurd door het fijne paarse Struisgras. 

Opvallend weinig distels, wat jammer is voor de doortrekkende vogels in de herfst en winter. En er 

waren minder hennepnetels -die de laatste jaren in opmars leken- en de brandnetels groeiden 

meters hoog. Toch was de diversiteit van vlinders dit jaar minder dan andere jaren, maar dat ligt 

misschien aan het aantal zonne-uren. Vlinders vliegen alleen als de zon schijnt. Al met al een 

uitstekende zomer voor Het Waterwingebied. 

Komt u na uw vakantie nog eens even kijken hoe groen Het Waterwingebied is.  

April - Juni 2007 

Vorig najaar waren er extreem veel eikels. Het gevolg is dit 

voorjaar te zien. Een massale opslag van jonge eikjes op die 

plaatsen waar de eikels in het gras gevallen zijn. Vooral 

opvallend toen die eerste jonge eikenblaadjes nog rood waren. 

Raar jaar. Voorjaar en zomer in twee weken, eind april. Eind 



juni lijkt het wel herfst. 

In december al jonge brandnetels en bloeiend gras. De bladeren van het Fluitenkruid en het 

Speenkruid staan dan al boven de grond. 

In januari storm, in februari sneeuw. In maart staan alle sloten in Het Waterwingebied 

helemaal vol en het speenkruid bloeit uitbundig als de zon wil schijnen. Zoals het hoort bloeit 

de Sleedoorn wit, voordat hij blaadjes krijgt. Vlak voor Pasen. 

In maart begonnen de struiken uit te lopen, half april waren de bomen nog kaal en eind april 

staat bijna alles volop in het blad en is het weer om te picknicken en in het hoge gras te 

luieren. Alles uitbundig groen. Maar dan nog wel in verschillende kleuren groen. De rest van 

Nederland is droog. Het heeft 6 weken niet geregend. 

Het Waterwingebied is groener dan ooit. Bloeiende boterbloemen, zaadpluizen van 

paardenbloemen, gele dovenetel, pinksterbloemen. Fluitenkruid. 

En ook al wat vlinders. Een enkele Gehakkelde Aurelia, veel Witjes, een enkele Blauwtje 

maar vooral Hooibeestjes, Koevinkjes en Bonte Zandoogjes. En kikkerdril en donderkopjes. 

In mei is het bijna niet bij te houden wat er allemaal in het groen en uit de grond schiet. 

De schapen kunnen het groeien van het gras niet bijhouden. Herder Michel: in April zomerse 



temperaturen. Daarna veel neerslag en pas eind juni zakte de temperatuur onder de 20 graden. 

Daar kunnen de schapen niet tegenop grazen. Qua gras: heel veel witbol, velden vol. Verder 

nog wat reukgras, wat kropaar en raaigras. Maar vooral -opvallend- heel veel witbol. 

En dan begin juni -ook al wat vroeger dan normaal- de Sint Jans loten. Ook hier bij de eiken 

weer veel rood blad. 

Geen IJsvogeltjes meer gezien. En geen nieuw broedgeval van de Sperwers. 

Misschien wordt Het Waterwingebied toch inderdaad te druk voor dit soort bijzondere 

verschijningen. 

September-November 2006 

Eind november nog muggen in de slaapkamer. Midden november nog dagvlinders in Het 

Waterwingebied. Het was een bijzondere herfst. De warmste in 300 jaar, werd ons verteld.  

De afgelopen jaren begon ik mijn stukje over november altijd met de constatering dat grote 

groepen Kauwtjes weer hun winterse nachtelijke slaapplaats in Het Waterwingebied hadden 

betrokken. Dit jaar heb ik een paar avonden groepen kauwtjes op verschillende plaatsen in 

Het Waterwingebied gezien en gehoord. Maar om nou weer te roepen: De Kauwtjes zijn 

terug! Nou nee. Nog niet echt.  

In september lag er op verschillende plaatsen in het Waterwingebied een krakend tapijt van 

gevallen eikels. Een extreem goed "Mastjaar". Zo heet dat -begreep ik- als de oogst aan 

boomvruchten heel groot is. De volkswijsheid wil dan dat dat een voorbode is van een strenge 

winter. Een aantal biologen wijst er op dat het waarschijnlijk een reactie is op een extreem 

warme zomer. Of een serie extreem warme zomers. Bomen hebben bijna het loodje gelegd en 

reageren met veel vruchten om het voortbestaan van de soort veilig te stellen. In ieder geval 

veel voedsel voor vogels als de Ekster en de Vlaamse Gaai. Deze vogels leggen zelfs een 

wintervoorraad aan door eikels te begraven. Soms vergeten ze hun verstopplaatsen en dan 

staat er het volgende jaar plotseling een plukje jong uitgelopen eikels. Over Vlaamse Gaaien 

gaat zelfs het verhaal dat zij op deze manier gezorgd hebben voor de verspreiding van de eik 

van Zuid- naar Noord- Europa.  

In oktober was het nog steeds erg groen in Het Waterwingebied. Bomen reageren heel 

verschillend op de wisseling van de seizoenen. Een aantal bomen reageren op het afnemen 

van het daglicht. Andere bomen reageren weer op de luchttemperatuur. En er zijn ook bomen 

die reageren op de grondtemperatuur. Zo zijn er voor elke boomsoort verschillende factoren 

die bepalen wanneer de bladeren verkleuren en wanneer de bladeren daadwerkelijk afvallen. 

Sommige bomen laten hun blad, al dan niet verkleurd, acuut vallen bij de eerste nachtvorst. 

Een boom als de Beuk kan zijn -verkleurde- blad vasthouden tot het voorjaar. En het gras 

bleef maar groeien. Zolang de temperatuur niet duidelijk onder de 12 graden duikt groeit gras 

gewoon door. En bloeien er al weer Madeliefjes. Normaal gesproken de eerste 

voorjaarsbloem in februari.  

In november werd het eindelijk wat kaler, wat ijler in Het Waterwingebied. Transparanter 

heet dat dan in beheertermen. Maar op zonnige dagen waren er nog steeds vlinders te zien. 

Tot mijn grote vreugde zag ik op verschillende plaatsen weer hoopjes konijnenkeutels. 

Konijnen hebben de gewoonte om een tijdlang een vaste plek als keutelplaats te gebruiken. 

Pas als het ze daar te vol wordt kiezen ze een nieuwe plek. Daarom vind je ook altijd hoopjes 



konijnenkeutels. Ze zijn dus weer terug. Nu maar hopen dat ze goed de winter doorkomen.  

En verder, zoals elk jaar grote groepen Houtduiven in de bomen rond de grotere velden in Het 

Waterwingebied. Groepen van soms ruim 20 Houtduiven in één boom.  

's Winters slapen Houtduiven in grotere groepen bij elkaar. Net als Eksters, Kauwtjes en 

Kraaien.  

In het broedseizoen heeft elk paartje zijn eigen territorium dat uitgebreid verdedigd wordt. In 

de winter slapen ze in grote groepen bij elkaar. Waarom ze dat doen is niet duidelijk. Er zijn 

een aantal theorieën. Slapen in grote groepen maakt je -relatief- minder kwetsbaar voor 

aanvallers. Een aanvaller pakt in zo'n grote groep vogels maar een enkel slachtoffer terwijl hij 

anders bij elk paartje apart langs zou kunnen gaan. Een andere theorie is dat ook de vogels 

zelf, door zich te verzamelen, een globaal beeld krijgen over hoe het met de populatie van de 

eigen soort in een bepaald gebied staat. Dreigt er overbevolking -en dus voedseltekort- dan 

zouden vogels naar een ander gebied trekken. Geen idee of een van die theorieën ooit 

onderzocht of bewezen is.  

Dus kom -voordat de winter invalt- uw eigen theorie ontwikkelen in Het Waterwingebied. 

Of -nadat de zeer strenge winter die sommige meteorologen ons vorig jaar al voorspelden- is 

ingevallen om te kijken naar de bijzondere wintergasten die je dan kan zien.  

Juli-Augustus 2006 

Knalde in mei alles uit het hout, in juni was er heel veel te zien. En alles tegelijk: Valeriaan & 

Berenklauw. Plotseling toch vlinders. Vogeltjes. Kleine kikkertjes of padden. Veel bloemen 

en bloesems. Van alles. En allemaal tegelijk.  

Wat in juni al opviel werd door de hete en droge maand juli alleen maar duidelijker. Er was 

van alles heel veel. Veel, heel veel jonge eikels. Veel lindebloesems. Veel bomen uit de 

Esdoorn familie vol met lichtgroen gekleurde vruchtjes. Liep in juni de hele natuur nog twee 

weken achter, in de hitte van juli heeft de natuur kennelijk kans gezien 4 weken in te halen.  

Na de heetste juli ooit (althans gemiddeld heter dan ooit gemeten), kwam de natste maand 

augustus ooit. En weer was er heel veel. Rozenbottels, veel vroege vlierbessen -al half 

augustus- sleedoornbessen, zelfs al lijsterbessen.  

Al was augustus dan kennelijk heel nat, ik heb in augustus in Het Waterwingebied toch een 

aantal heel aardige ontmoetingen gehad. Een paar verhaaltjes:  

=Al een paar dagen zagen we een grote roofvogel. Gezien de vleugelwijdte een buizerd. 

Steeds op een van de doelpalen van het mollenveldje in het noordelijk Waterwingebied. 

Hij/zij had al eens duidelijk gemaakt dat hij onze aandacht maar niks vond door zijn staart op 

te tillen en witte poep naar ons te spuiten. Op een ochtend verraste ik hem/haar in de 

struikenrand. Geërgerd vloog hij op en liet daarbij iets uit zijn rechter klauw vallen. Dat bleek 

bij nader inzien een nog levende mol te zijn. Het koste daarna nogal wat moeite om de mol 

weer ondergronds te krijgen, want mollen blijken vervaarlijke vlijmscherpe tandjes te hebben. 

Met een tak kreeg ik hem in een gat in het gras en daarna was hij pijlsnel verdwenen. Dit hele 

incident gebeurde geheel per ongeluk, maar het is natuurlijk de vraag of je er goed aan doet 

om zo'n mol te redden. Zo'n Buizerd moet ook eten. En hij zat daar niet voor niets. Op dat 

veldje zijn een flink aantal mollen territoria. Die mollen hebben zo'n twee maanden geleden 

jongen gekregen. En nu is het de tijd dat die jonge mollen een eigen territorium gaan zoeken. 

Deze Buizerd zat -als een Reiger bij een kikkerpoel- te wachten tot de mollen boven kwamen.  



=Op een grijze ochtend lag een hele Knobbelzwanenfamilie in de vijver in Het Noordelijk 

Waterwingebied. Slapend. De kop tussen de vleugels. Vader, moeder en drie jongen.  

Ik zat op een bankje en keek er naar. Zo heel erg sliepen vader en moeder kennelijk niet want 

in no-time dreven ze tussen mij en de jongen in. Nog steeds allemaal met hun kop onder hun 

vleugels. Kennelijk hadden de jongen gevoeld dat er iets was, want ze dreven steeds meer 

naar elkaar toe. Plotseling stootten de jongen tegen elkaar aan. En net als kleine kinderen 

werden ze toen natuurlijk allemaal tegelijk ineens wakker. Kop uit de vleugels, rondkijken, 

naar elkaar kijken. En kijken naar pa & ma. Die reageerden niet en bleven onverstoorbaar 

slapen. Na nog wat rondkijken stopten de 3 jongen hun kop maar weer onder de vleugels. Dat 

duurde even en toen werd weer een van de jongen wakker en zwom naar een van de andere 

jongen toe. Die werd dus ook wakker en vervolgens het laatste jong ook. Pa & Ma begrepen 

nu dat er niet aan te ontkomen viel en tilden vrijwel tegelijk hun kop uit de veren. Een van de 

twee volwassen vogels -ik schat dat het Pa was- zag dat de andere volwassene ook wakker 

was en stak gelijk zijn kop weer onder de vleugels. Ma probeerde dat ook, maar de jongen 

waren niet van plan om weer te gaan slapen en even later zwom de hele familie de hoek om te 

gaan ontbijten met waterplanten.  

Ik weet natuurlijk dat het bij zwanen niet zo werkt als bij mensen, maar ik had heel erg het 

gevoel dat ik zat te kijken naar het zondagmorgenritueel in een gezin met jonge kinderen.  

=We stonden op het bruggetje bij de Skatebaan wat te mijmeren over de toegenomen 

stroming door de vele regen en dat daardoor veel eendenkroos verdwenen was. Door de 

stroming was het water minder helder geworden. Een paar dagen eerder had ik onder 

diezelfde brug en vis met de lengte van mijn onderarm voorbij zien zwemmen. En nu schoot 

er plotseling een blauwgroene flits onder ons door. Er was weer een IJsvogeltje!  

Ik melde/mailde dat aan Gerard van Haaff -coördinator van De Vogelwacht in Amersfoort die 

een prachtige inventarisatie van de broedvogels in Het Waterwingebied heeft gepubliceerd (de 

tekst is op deze site te downloaden). Hij feliciteerde ons maar sprak de hoop uit dat het geen 

"loos vissertje" zou zijn.  

Sindsdien staan we elke dag een poosje stil op dat bruggetje. Geen IJsvogeltje meer gezien. 

Maar wel een heel grappig ander fenomeen. Nu het water wat minder hard stroomt, zie je op 

het gladde oppervlak soms een heleboel kringen en kringetjes. Soms gewoon van 

regendruppels of druppels die uit de bomen vallen, soms van gasbelletjes uit de bodem en 

soms van hele scholen kleine visjes die even het wateroppervlak raken. En soms ook alles 

tegelijk. Heel veel kringetjes.  

=Afgelopen week liepen we -in Het Waterwingebied- langs het water langs de Trekvogelweg. 

Er klonk een raar geluid uit een boom. Een kraai? Maar dan wel een heel verkouden kraai. 

Het klonk het meest als een schaap. Maar een schaap zit niet in een boom. Van onder af was 

er in de grote populier niets zien en zeker geen schaap. Zou er misschien een vergeten schaap 

in het water liggen. Snel verder gelopen naar een plek waar je bij het water kon komen. Geen 

schaap te zien. Maar toen we omkeken naar de boom loste het raadsel zich vanzelf op. Van 

een afstandje duidelijk zichtbaar zat een Aalscholver zijn vleugels te drogen in de top van de 

boom.  

Zo kom je elke dag wel iets tegen in Het Waterwingebied. Scherpe zon tegen een donkere 

wolkenlucht. De grijze achterkant van wilgenbladeren in een woeste wind.  



Ik ben zelfs vergeten om op vakantie te gaan. En helemaal geen spijt.  

Kom ook maar eens bijkomen van je vakantie in Het Waterwingebied.  

April-Mei 2006 

In april was het tamelijk koud en nat. 

De natuur hield zich in. Geen uitbundigheid wat betreft planten, kikkers en padden.  

Nog wel veel soorten vogels die zich lieten horen en zien. Zoals het zwanenpaar en de 

aalscholvers en ook twee ijsvogeltjes die als een blauwe schicht van achter de Horsten  

het pad over schoten de struiken in. De bijzondere gast, de kleine kerkuil die zowaar zich ook 

in de tuinen rondom het Waterwingebied liet zien. De Vlaamse gaaien en de eksters die 

elkaars territorium betwistten. De ontsnapte haan met zijn gevolg.  

De eerste warme avond, eindelijk wat geluiden 's avond bij de grote vijver.  

Kwaoark, kwaoark klonk het in het riet. Met de zaklantaarn probeerden we de hoeveelheid 

kikkers te schatten. Weinig, hoogstens een stuk of tien. Vergeleken bij het natuurgebied, de 

Appel en het Paradijs waar er vele groene kikkers de sloten en watertjes inspringen vakken 

onze bruine kikkers niets. De padden zijn ook niet in groten getale bijeengekomen. 

Elke dag keken we of er al kikkerdril dreef of dat de snoeren eieren van de padden te zien 

waren. Maar nee hoor geen succes. Ik begon me al zorgen te maken. En dan toch nog plots 

zagen we kikkervisjes zwemmen in het ondiepe water nabij de rietstengels. Zowel in de grote 

vijver bij de Horsten en ook in het kleine kikkerpoeltje bij het Koeiengebied. Er zijn er toch 

tamelijk veel. Een heel gewriemel van 3 mm grote beestjes in een bedje van slijm. Aan de 

andere kant van de van Randwijklaan zag ik nog niet veel kikkervisjes.  

Mei, de lente is dan toch eindelijk goed van start gegaan. Knoppen breken open, gele tapijten 

van dotterbloemen en later paardenbloemen, de verschillende zwemen groen. Eerst de 

knotessen, knotelzen en wilgen, dan de braamstruiken, De mintgroene Abelen, het felle groen 

van de Lindebomen, het roze en later wit van de krentenbroden, die als bloemen in een vaas 

van groen gras neergezet zijn.  

De eerste jonge eendjes en waterkipjes, de waterhoentjes. De geur van vers gras, thee geur 

van de rozenstruiken en de eerste vlinder: koolwitje, citroenvlinder, zandblauwtje, 

dagpauwoog, bont zandoogje atalanta, Fantastisch. Het gaat nu ineens heel hard. De wilde 

roos, de berken, de bramen, ze kleuren allemaal snel groener. De nesten van de eksters zijn al 

bijna niet meer te zien. De varens staan op uitbarsten en ook laat het fluitenkruid zich al wat 

zien. Hier en daar een bosje Pinksterbloemen en wat plukken madeliefjes, het roze van het 

groot hoefblad en de spruiten van het Japanse knoopkruid. Het paars van het klein hoefblad. 

Het is echt genieten en dat zo dicht bij huis!  

De skatebaan vordert gestaag. Soms gebeurt er niets, dan is er grote actie. Spektakel als er 

beton wordt gestort. Het onderhoud van het Waterwingebied gaat ook door. Zo zagen we een 

aantal mannen de aan de rand van de wandelpaden, dode takken uit de bomen zagen, hangend 

aan touwen en veilig in hun tuig. Eemfors heeft andere wagentjes gekregen voor het 

onderhoud en voor het legen van de vuilnisbakken. Smaller en kleiner en met een 

maximumsnelheid van 25 km per uur, wat ten goede komt aan de ruimte naast de paden, die 

nu niet meer stuk gereden worden.  

Ook de schapen zijn weer gearriveerd. Nu in het zuidelijk gedeelte. Tussen de Lageweg en de 

Hogeweg vanuit hun nieuwe nachtverblijf zullen de schapen door het Waterwingebied en de 



geluidswal lopen. Er wordt in het noordelijk gedeelte een extra nachtopvang gemaakt dat 

hoog en droog moet zijn. Er zijn twee locaties in beeld. De eerste langs de sloot achter de 

Horsten, nabij het bruggetje. De tweede, het stuk weiland dat naast het basketbalveld ligt. We 

wachten het af.  

November - December 2005 

Eind november, begin december was het in het nevelige Waterwingebied soms zo stil dat je 

de bladeren kon horen vallen. Inmiddels zijn alle bomen hun groene blad kwijt, hoewel dat 

lang geduurd heeft. 

De beuken en veel eiken hebben nog hun bruine bladeren. Veel struiken zijn nog steeds groen 

en ook de vrouwtjesvaren is opvallen aanwezig. En veel paddenstoelen, waaronder weer het 

Judasoor. 

Op zo'n mistige morgen zag ik op een grasveldje in Het Waterwingebied een paartje Eksters, 

een paartje Kraaien en een paartje Merels eten zoeken. Allemaal op ruime afstand van elkaar. 

Vooral de merels hielden zich heel rustig als ze iets eetbaars hadden gevonden, want anders 

kwamen de Kraaien ogenblikkelijk kijken wat er voor lekkers was. 

Vooral in deze periode kan je in Nederland bijzondere vogels zien. Sommigen zijn gewoon op 

doortocht, anderen zijn hier min of meer per ongeluk terecht gekomen. Dwaalgasten. 

Zo werden de laatste maand in Het Waterwingebied de Grauwe Klauwier en de Pestvogel 

gesignaleerd.  

De Grauwe Klauwier is een agressief familielid van de ekster. 

De Pestvogel werd in de Middeleeuwen gevreesd omdat men 

dacht dat deze vogel de Pest aankondigde. Allebei vogels die 

normaal gesproken in Scandinavië en Rusland voorkomen. 

Een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. En natuurlijk 

geen verblijfsvergunning aangevraagd. Illegale vogels? 

Wel inheems zijn de Groene- en de Bonte Specht die ook -roffelend- werden aangetroffen. 

Veel Eksters in Het Waterwingebied. In groepjes. Anders dus dan in de zomer, als elk paartje 

zijn eigen territorium heeft. Helaas is de geplande Ekstertelling in Het Waterwingebied in 

2005 mislukt.  

En een aantal Vlaamse Gaaien. Ondanks alle vreselijke verhalen over deze vogels zijn Eksters 

vooral insecteneters die alleen in het voorjaar wel eens een jong vogeltje of wat eieren 

consumeren. En Vlaamse Gaaien zijn strikte eikel-eters. Doordat zij in het najaar een 

wintervoorraad van begraven eikels aanleggen zijn zij waarschijnlijk verantwoordelijk voor 

de verspreiding van de eik van de Middellandse Zee naar het Noorden. Verder wat kraaien die 

onheilspellend krassen in de mist. En groepen kauwtjes. Die kauwtjes lijken overigens hun 

nachtrustplaatsen meer in de richting van de A 28 en het Zuidelijk Waterwingebied te 

verplaatsen. In dit jaargetijde zitten daar veel Duitse en Russische kauwtjes tussen. 

En -natuurlijk- groepjes Mezen, brutale Roodborstjes en het eigenwijze Winterkoninkje. 

Het verhaal gaat dat alle vogels zich op een dag verzamelden om uit te maken wie hun koning 

zou zijn. 

Besloten werd dat de vogel die het hoogste kon vliegen zich de Koning van de Vogels mocht 

noemen. 

De adelaar vloog hoger dan alle andere vogels. Maar op het moment dat hij zo hoog vloog als 

hij kon en zich koning van alle vogels waande maakte het Winterkoninkje zich los uit de 

veren van de Adelaar waarin hij zich had verstopt. En vloog nog een paar meter hoger.  



Veel molshopen in Het Waterwingebied in december. Er zijn een aantal Weerspreuken over 

mollen in december en januari, die elkaar nogal tegenspreken. Volgende maand een verhaal 

over de mol. Dat andere kleine beestje dat veelvuldig zichtbaar in Het Waterwingebied 

aanwezig is. Maar dat je zelden of nooit ook echt ziet. En over een ander dier dat verborgen in 

Het Waterwingebied leeft: de Bisam- of Muskusrat. Geen rat, maar familie van het konijn. In 

België vaak gegeten als Waterkonijn. 

Oktober-November 2005 

Vroeger was alles beter. En vooral de zomers en de winters waren mooier. Hoor je. 

Dan is het leuk om je te realiseren dat de zomer van 2003 een van de heetste zomers ooit is 

geweest.  

En dat het najaar van 2005 ook een heel bijzonder najaar was. Van half augustus tot half 

november bijna elke dag mooi weer. Een van de warmste oktobers sinds mensenheugenis. 

Temperaturen van ruim 5 tot 10 graden boven normaal. De zachtste herfst sinds 1731. Zelf 

meegemaakt, pas geleden. 

Vlinders eind oktober. Op zijn minst een Koolwitje en een Dagpauwoog. Ik zag half oktober 

zelfs Dagpauwogen midden op het Eemmeer.  

In Het Waterwingebied bloeiende Koekoeksbloemen, Boterbloemen en bloeiend gras.  

Bijzonder weer. Een bijzonder jaar. Het klimaat is duidelijk aan het veranderen. Hoe dat 

precies gaat uitpakken is nog niet zo duidelijk. Een van de risico's is dat het ecosysteem uit 

elkaar gaat vallen. Sommige soorten passen zich sneller aan aan de veranderende 

omstandigheden dan andere soorten. Bijvoorbeeld: Een trekvogel komt terug naar Nederland. 

Het was altijd zo dat, precies op het moment dat de jongen van die vogel uit het ei kropen er 

ook de rupsen of torretjes waren die ze aan hun jongen voerden. Die rupsen en torretje leven 

op bepaalde planten. Die planten groeien en bloeien nu 4 weken eerder. Als die trekvogels 

nog steeds op dezelfde tijd terugkomen zijn de rupsen vlinders geworden en hebben de 

torretjes al eieren gelegd en zijn dood. Weken lang geen eten voor de jongen. 

Opvallend was dat veel bomen lang groen bleven of nog steeds groen zijn. Bomen hebben 

door de lange nazomer uitgebreid de kans gekregen om alle voedsel op te slaan. Dat hadden 

ze na de verzengende zomer van 2003 ook wel nodig. In 2004 reageerden ze nog met een 

paniekerige hoeveelheid vruchten om de soort veilig te stellen. Hopelijk is nu de schade een 

beetje hersteld. 

Bomen reageren op verschillende signalen om hun bladeren af te stoten. Sommige bomen 

reageren op de hoeveelheid daglicht. Andere bomen reageren op de luchttemperatuur. Weer 

andere bomen reageren op de grondwatertemperatuur. De populieren zijn al bijna kaal. De 

wilgen zijn nog flink groen. De beuken in Het Waterwingebied zijn prachtig verkleurd, maar 

hebben nog al hun bladeren. Hoewel, er hoeft maar een flinke herfststorm langs te komen en 

ze zijn plotseling helemaal kaal. 

Na de prachtige zomer van 2003 en de prachtige herfst van 2005 zijn er signalen dat de winter 

van 2005/2006 of die van 2006/2007 wel eens een barre winter kon worden. Niet op basis van 

weerspreuken als: "staat de els al vroeg in knop, een barre winter wacht ons op" of "onweer 

op het dorre hout brengt een voorjaar nat en koud" . Nee, deze waarschuwing komt vanuit 

meteorologische hoek. Er tekent zich een patroon van meteorologische verschijnselen af die 



elk op zich wijst op een strenge winter. Het feit dat een aantal van deze verschijnselen zich in 

dit jaar concentreert maakt de kans op een zeer strenge winter dit jaar of volgend jaar heel 

groot. Maar snel lid worden van de Friese Elfstedentocht en kapucijners inslaan.  

Maar eerst nog even rondlopen in Het Waterwingebied voordat u invriest. 

September 2005 

September was prachtig. Nazomer, Indian Summer, Oudewijven Zomer. Dat allemaal. 

Kennelijk probeerde 2005 zich te revancheren. Wat mij betreft volledig geslaagd. 

Ik zag nog enthousiaste boterbloemen bloeien en zelfs eind september vlinders vliegen. 

Hoewel ik toen even dacht dat er een blaadje voorbij woei. Vlinders vliegen alleen als het 

zonnig is. Een aantal vlinders overwinteren zelfs in Nederland. Dit waren kennelijk 

volhouders.  

Er was al wel veel bladval. Normaal gesproken laat een boom zijn blad pas vallen als hij er 

alle voedingsstoffen uit heeft gehaald en geen behoefte meer heeft aan het uitwasemen van 

water. Want dat is wat een blad doet: voedingsstoffen aanmaken en water verdampen. Veel 

bladen vielen nu al groen van de bomen. Misschien dat het veranderende waterpeil van Het 

Waterwingebied er iets mee te maken heeft?  

Triest was het om dode konijnen te vinden. Voor alle duidelijkheid: een hond vangt zelden of 

nooit een fit konijn. Daarvoor is een gezond konijn veel te snel en te wendbaar. Zelfs mijn 

hond botste verbaasd op een ziek konijn en wist niet goed wat hij daar mee moest.  

De konijnenpopulatie in Het Waterwingebied is de komende jaren waarschijnlijk weer 0. 

Triest genoeg demonstreert deze konijnenziekte dat Het Waterwingebied nog steeds open 

ecologische verbindingen heeft. Via deze verbindingen is deze ziekte hier gekomen. 

Maar via diezelfde verbindingen komen -hopelijk- t.z.t de konijnen wel weer terug.  

Er zijn al rode rozenbottels. Er zijn nog wat rijpe bramen en wat vlierbessen.  

Maar je moet wel snel zijn. Anders is het echt herfst. Maar dat is ook weer lekker.  

Juli-Augustus 2005 

In juli had ik vakantie. Ik was in Frankrijk en Italië. Het was er erg warm. Maar hoog in de 

bergen was het heerlijk. Ook daar stuitte ik -letterlijk- op een kudde schapen. Daarover later 

meer.  

Terug in Nederland viel augustus qua weer nogal tegen. Pas aan het eind van de maand leek 

het weer meer zijn best te gaan doen. 

In Het Waterwingebied in augustus vooral veel bessen. Door alle 

regen zag het er allemaal erg sappig en glanzend uit. Een overdaad 

aan prachtig bedauwde blauwe sleedoornbessen. Veel bramen 

natuurlijk, nog wat vlierbessen en al de eerste Rozenbottels. 

Allemaal eetbaar, ook voor de mens. Sommige soorten -zoals de 

Vlierbes- zijn rauw licht giftig. Je moet er dus niet te veel van eten. 

Allemaal geschikt om jam van te maken en soms zelfs wijn. 

Sleedoornbessen -voorvader van de gecultiveerde pruim- worden 

ook gebruikt om Gin op smaak te brengen. 

Daarnaast ook veel prachtige, voor de mens niet eetbare bessen. 



Zoals de glanzend rode bessen van de Gelderse Roos, de grote trossen oranje bessen van de 

Lijsterbes, de zwarte bessen van de Vogelkers, de rode bessen van de Meidoorn. 

Al deze bessen -ook die soorten die voor mensen oneetbaar zijn- worden gegeten door vogels. 

Vogels verspreiden -via hun uitwerpselen- de zaden over een groot gebied. 

Slim georganiseerd.  

Tot slot nog een bijzondere ervaring. Eind augustus liet ik 's avonds laat de hond uit in Het 

Waterwingebied. Ik sloeg een hoek om en stond plotseling in het donker, buiten het licht van 

de straatlantaarns. 

Voor mij -aan de noordelijke hemel- stond opeens levensgroot het sterrenbeeld de Grote Beer. 

Nou is de Grote Beer ongeveer het enige sterrenbeeld dat ik ken en is het sterrenbeeld 

-in principe- elke heldere avond te zien. Het bijzondere was dat het in het donker van Het 

Waterwingebied zo duidelijk en groot aan de hemel stond. 

Op de terugweg schoot me de ontroerende Griekse mythe van Kallisto te binnen. Een 

prachtige en zeer verwende koningsdochter. Ondanks haar zware belofte van kuisheid liet zij 

zich verleiden door de oppergod Zeus. Als wraak veranderde Hera, de allesziende echtgenote 

van de overspelige Zeus Kallisto in een logge berin. Zelfs haar zoontje Arkas werd haar 

afgenomen door jagers die hem uit haar schuilplaats "redden". Arkas werd een goed jager en 

op een dag stond de goed geoefende jager Arkas met geheven speer tegenover zijn moeder 

Kallisto in de verschijning van een beer. Op dat moment tilde Zeus hen beiden uit de wereld 

en plaatste ze als de sterrenbeelden de Grote- en de Kleine- Beer aan de donkere 

sterrenhemel.  

Op de terugweg naar huis -weer in de woonwijk- heb ik nog geprobeerd om het sterrenbeeld 

te ontwaren, maar door het vele licht lukte me dat niet meer. 

Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat Het Waterwingebied ook in het donker een 

bijzondere oase is. 

Als je wat vaker in het pikkedonker door Het Waterwingebied loopt, leren je ogen zich aan te 

passen aan het duister en zal je ontdekken dat je in het donker meer ziet dan wanneer je een 

zaklantaarn bij je zou hebben. Met een zaklantaarn zie je alleen datgene waar het licht op 

schijnt. Als je ogen zich hebben aangepast aan het donker zie je veel meer van de omgeving. 

Nadeel is dat je na een half uurtje in het donker wel volledig verblind wordt als je weer de 

woonwijk binnenloopt. 

Ga het maar eens uitproberen. Hoewel je overdag wel meer ziet. Zeker nu de herfst begint.  

Juni 2005 - Schaapscheerderkou & Hitte 

Juni eindigde met wat regenbuien, maar daarvoor was het prachtig weer geweest. De regen 

was heel goed voor het groen. "Je hoorde de plantjes dankjewel zeggen" merkte iemand op. 

Want het wás heet en droog in de laatste weken van juni. De eerste hittegolf van 2005. 

Temperaturen van boven de 30°. 

Begin juni was dat heel anders. Na het redelijk hoopvolle begin volgde een periode van koelte 

met lage temperaturen. Tot mijn verbazing blijkt het vaker voor komen dat Juni een koel 

begin heeft.  

Zo regelmatig dat dit meteorologisch fenomeen zelfs een naam heeft: "Schaapscheerderkou".  

Deze periode werd/wordt door schaapsscheerders gebruikt om hun schapen te scheren, zodat 



de tere kale velletjes niet meteen verbrandden in de zon.  

Dus na de IJsheiligen midden mei, heb je dus ook de Schaapscheerderkou in Juni.  

 

In Het Waterwingebied zijn ondertussen de witte schermen van het Fluitenkruid verdwenen. 

De Vlier is uitgebloeid en begint besjes te vormen. Het gras staat hier en daar kniehoog en 

bloeit in allerlei variëteiten.  

Opvallend is dat veel brandnetels inmiddels verdrongen zijn door de hennepnetel. Omdat het 

pas laat warm werd zie je pas de afgelopen tijd weer meer vlinders. Vooral Koolwitjes en 

Bruine Zandoogjes.  

Andere soorten lijken dit jaar -voorlopig- weinig vertegenwoordigd. 

Tussen het kort gemaaide gras rond de vijver bij de spoorlijn ontdekten we half juni plotseling 

piepkleine kikkertjes. Er kwamen er zo veel uit de vijver dat er tientallen vertrapt zijn op het 

voetpad. Niet groter dan een Elzenpropje. 

Blij dat de kikkers de baggeroperatie te boven zijn gekomen. Op vochtige dagen kom je ze 

nog steeds wel tegen. 

 

De Valeriaan bloeit langs de slootkanten en sommige bomen hebben ineens, tussen de 

inmiddels donkergroene bladeren, weer nieuwe lichtgroene bladeren: de St. Jansloten. Aan de 

bladeren van de Els hingen overal kleine "sigaartjes" van opgerold blad. Daarin verpopt zich 

een nachtvlindertje van een soort met de toepasselijke naam : Bladrollers. 

 

En dan de Bloeiende Linde. Tussen de hartvormige bladeren van de Lindes in het 

Waterwingebied verschenen deze maand ineens smalle blaadjes waaruit bolletjes op steeltjes 

groeiden. Die bolletjes gaan bloeien en de bloemetjes verspreiden een geur die insecten 

dronken maakt, "een geur waaraan geliefden willoos gehoor geven".  

Oppassen met die Linde dus. Hoewel, een kopje Lindebloesemthee is natuurlijk best lekker. 

Lindebloesems worden bestoven door bijen en hommels. Onder Lindes schijn je vaak dode 

insecten te vinden. De energie die de nectar van de Linde biedt weegt niet op tegen de energie 

die het kost om de vaak vrijstaande Lindes te bereiken.  

De Linde is in de Germaanse overlevering de boom van Freya, de godin van de 

vruchtbaarheid. Een boom waaronder recht gesproken werd en huwelijken werden bezegeld. 

De boom die beschermer is van huizen, kerken en bronnen. Een uitermate geschikte boom 

voor het Waterwingebied dus.  

 

Er valt op dit moment veel te zien en te ruiken in Het Waterwingebied. 

Ga maar snel weer eens kijken. En neem de tijd om op onderzoek uit te gaan. 

Mei 2005 

De tijd van het Fluitenkruid. Hele velden van hoge witte schermen die het landschap 

aangenaam stofferen. De periode waarin het gras voor het eerst gaat bloeien. De tijd van 

Hondsdraf, Boterbloemen, Zuring en Ereprijs. Veel wit van Meidoorn, Gelderse Roos, de 

eerste Vlierbloesems. 

Het verse voorjaarsblad van de verschillende bomen verliest langzaamaan zijn 



verscheidenheid aan vele tinten groen en wordt een soort uniform zomers groen. Dan vallen 

de nog verse en lichtgroene eikenbladen erg op. Binnenkort -half juni- kunnen we weer de St. 

Jansloten verwachten. Niet een nieuwe loterij, maar de plotseling nieuwe scheuten van 

verschillende bomen met opvallend groene blad. In Angelsaksische landen reden om het 

midzomerfeest (20/21 juni) te verbinden met Heksenverhalen. Feesten waarbij je over een 

vuur moest springen om jezelf te zuiveren. Toch altijd nog plezieriger -lijkt me- dan op blote 

voeten over hete kolen te moeten lopen om jezelf als manager te bewijzen. 

Deze maand in ieder geval een raadsel voor mijzelf opgelost. In Het Waterwingebied bloeit 

op één enkele plek een blauw bloemetje dat lijkt op de Ereprijs, ware het niet dat het vijf 

blauwe bloemblaadjes heeft i.p.v. 4 zoals de Ereprijs. Stengel en blad doen een beetje denken 

aan de brandnetel. Tijdens de open dag op Kasteel Stoutenburg, zag ik het plantje weer. 

Gelukkig kon een van de bewoners mij vertellen dat dit de Ossentong was. Ik heb het voor 

alle zekerheid opgezocht en het klopt helemaal. Weer een probleem opgelost. 

Tijdens diezelfde middag hoorde ik ook een aardig verhaal over de herkomst van de naam van 

het IJsvogeltje. IJsvogeltjes zijn vogeltjes die uiterst hoge eisen aan hun broedplek stellen. 

Om te beginnen moeten er steile oeverwallen zijn om hun nestholen in te maken. Maar ze 

moeten ook kunnen vissen in schoon water. Een IJsvogelpaartje heeft ca 3 km. beek als 

territorium nodig. En tenslotte moet het rond de broedplek vooral heel rustig zijn. Het 

Waterwingebied voldoet aan een aantal van die zeer kritische criteria, maar niet aan allemaal. 

's Zomers is het er gewoon veel te druk voor het IJsvogeltje. Daarom is hij er alleen 's winters. 

En daar komt dan ook -volgens het verhaal dat ik hoorde- de naam vandaan. Vroeger deden 

vrouwen de was in open water. 's Winters werden er wakken open gehouden om de was te 

kunnen doen. Op dat moment waren die wakken de enige plek waar het IJsvogeltje kon 

vissen. De wassende vrouwen -als enigen- zagen hem dus alleen als er ijs lag. Vandaar de 

naam IJsvogeltje. Geen idee of het klopt. In ieder geval een leuk verhaal. Zo zijn er meer 

leuke verhalen. Zoals de vraag van welke boom je toverstokken en wichelroedes moet 

snijden. Maar dat later nog eens. 

Ga voorlopig vooral maar even kijken en ruiken en horen hoe de lente verandert in de zomer 

in Het Waterwingebied. 

April 2005 

In Rustenburg en Liendert vinden we het heel normaal dat er een pad in onze tuin woont. En 

ook dat er kikkers in de vijver zitten en dat er regelmatig een egel door onze tuin of de bosjes 

in de buurt snuffelt. Dat we vaak 's avonds vleermuizen zien. Die beesten waren er altijd al. 

Die horen er gewoon bij. Al vanaf onze jeugd. Toch zijn dit allemaal officieel beschermde 

diersoorten. Dieren die dus beschermd horen te worden. 

Er fluiten in het Waterwingebied meer -en meer verschillende soorten- vogeltjes dan in een 

dorpje in de heuvels van Zuid-Limburg. Weet ik sinds kort, uit eigen ervaring. Een 

zondagmorgen in april voordat de misklokken gingen luiden. 

Wij zijn in het oosten van Amersfoort verwend met een soort natuurlijkheid die je in grote 

delen van Amersfoort nauwelijks meer tegenkomt. Bijna een sprookje. Maar -zoals altijd in de 

realiteit en in elk goed sprookje- heeft deze medaille een keerzijde. Tien kilometer ten oosten 

van Amersfoort bloeien de Pinksterbloem en de Dagkoekoeksbloem veel eerder en veel 



massaler in de weilanden dan in het landelijk ingerichte Waterwingebied. De Spoorlijn, 

Kruispunt Hoevelaken, de A28 en de Hogeweg eisen wel degelijk hun tol. Het lawaai lijkt 

voor de natuur -niet voor de mens- nog het minste probleem. Ik kreeg laatst de indruk dat de 

vogeltjes alleen maar harder gaan fluiten als er weer eens een eindeloze goederentrein 

voorbijkomt. Het zal hun toch niet gebeuren dat een concurrent hun territoriumroep niet 

gehoord heeft omdat toevallig Emden-chemie voorbij kwam. Het zijn vooral de gassen, de 

stof- en roetdeeltjes afkomstig van de omringende verkeersaders die de 

ontwikkelingsmogelijkheden in het Waterwingebied belemmeren.  

Je kan wel stellen dat de flora en de fauna in het Waterwingebied tegen de verdrukking in 

moet groeien. En dan toch nog "groeit en bloeit en ons altijd weer boeit". Dat zegt iets over de 

verstedelijking van Nederland en de absolute noodzaak om dit soort gebieden in stand te 

houden. 

Het Waterwingebied -en ook al het aanpalend groen- is een zuurstofproducent, een stoffilter, 

een therapeutische omgeving. 

Gelukkig is het bebouwingsplan voor het Waterwingebied nu ingetrokken. Maar laten we er 

voor waken dat het gebied ook echt groen blijft. Want voor je het weet is er -onder het mom 

van recreatie- weer een tennispark geprojecteerd. En dat niet ondertussen al het aanpalend 

groen in de wijken stiekem toch bebouwd wordt. 

Amersfoort heeft tig sport -velden en -accommodaties. Hoeveel wandel- accommodaties zijn 

er eigenlijk in Amersfoort? Hoeveel vogel -spot -accommodaties? Hoeveel vlinder-

ontwikkelingsgebieden? Hoeveel kikker& padden- voortplantings- accommodaties? Hoeveel 

vleermuizen -jachtgebieden?  

Ga nog maar even genieten, zeker nu het volop voorjaar is. Want wie weet wordt je morgen 

wakker en staat er toch nog een hele nieuwe woonwijk. En als je dan zo'n nachtmerrie hebt, 

probeer je dan voor te stellen dat het Waterwingebied zich uitbreidt. Uitbreidt door heel 

Liendert en Rustenburg. Van het Valleikanaal tot aan de A 28. De Groenste wijk van 

Nederland, met als hart het Waterwingebied. Zou dat geen Prestige Project zijn? Dat je liever 

in Liendert wil wonen dan op De Berg? 

Maart 2005 

Werd het toch nog even echt winter. Niet eind februari, maar begin maart. Sommigen 

fluisterden dat het -20 was geworden. Er kwam zelfs een officieel advies om bij voorkeur 

thuis te blijven.  

Er lag In ieder geval -gelukkig- een flink pak sneeuw. Dat leverde heel aardige plaatjes op. 

Voorlopig lijkt de schade van de zeer late en zeer strenge vorst mee te vallen. Een aantal 

struiken was al volop in het blad aan het komen. Sneeuw isoleert. En na de onverwachtte 

vorstperiode ging de temperatuur gelukkig weer snel omhoog. Op 16 maart zag ik de eerste, 

nog wat versufte aardhommel. En -'s avonds in de regen- de eerste padden. Ondertussen is het 

eind maart en de dagtemperaturen zijn bovengemiddeld. Alle struiken botten uit. Voor de 

Sleedoorn kwam Pasen dit jaar te vroeg, er zijn nog geen witte bloemen te zien. Wel de gele 

sterretjes van het speenkruid en de eerste malse brandnetelblaadjes. En een koppel witte 

zwanen. Een roofvogel, rondcirkelend hoog boven het Waterwingebied. Eksterpaartjes binnen 

hun eigen territorium en een vast groepje jonge eksters zonder partner en zonder eigen 

territorium. Een soort van Rebellenclub. En dan het roodborstje dat, als een van de kleinste 

vogeltjes, de grootste strot kan opzetten om zijn territorium af te bakenen.  



De eerste dagen dat het mooi weer werd zag je het Waterwingebied letterlijk volstromen met 

mensen die een ommetje gingen maken, hun kinderen of honden gingen uitlaten. Met Pasen 

was het zelfs erg druk. Ik kwam een volleybalclub uit Leusden tegen die hier -al jaren- 

paaseieren gingen zoeken. Zelf heb ik nog geen paddeneieren of kikkerdril kunnen vinden. En 

ook nog geen konijnen gezien. Zelfs het IJsvogeltje lijkt de wijk genomen te hebben naar 

rustiger oorden. 

Zowel de eksters als de padden en kikkers als de konijnen worden het komende seizoen 

geteld.  

Je moet er toch niet aan denken dat de bijzondere mogelijkheden van dit bijzondere gebied 

nog verder verstoord worden door overhaaste en ondoordachte bebouwing. Breek dan liever 

een aantal garageboxen af, breng de parkeerplaatsen ondergronds en trek het groen meer de 

wijk in. Vanaf de Weg van de Vrijheid tot aan de Wiekslag. Pas dan ben je bezig met 

Stadsvernieuwing in plaats van met groenbebouwing. 

Kom ook zelf maar even luisteren en ruiken, en vooral goed kijken naar het voorjaar in het 

Waterwingebied, voordat je de verkeerde keuzes maakt. 

Februari 2005 

Maart roert zijn staart. Aprilletje zoet, heeft nog wel eens een witte hoed. Maar nu is het eind 

februari. De sneeuw van de laatste week leek zo'n beetje het eind van de winter in te luiden. 

En nu kunnen de laatste dagen van februari wel eens de koudste van deze winter gaan worden. 

Vorige maand melde ik al de bloei van de Hazelaars en het blad van het speenkruid.  

Landelijk en mondiaal worden er vragen gesteld over het tempo van de klimaatsverandering. 

Niet onbelangrijk als je in een laag gelegen gebied woont als Nederland of in de wijken 

rondom het Waterwingebied. Tot 1945 was dit gebied -en niet zomaar- een inundatiekom 

voor de Grebbelinie. Klimaatsveranderingen zijn o.a. af te lezen aan het tijdstip waar op 

bijvoorbeeld planten in bloei komen of trekvogels terugkeren. In een goed functionerend 

ecosysteem zijn deze periodes op elkaar afgestemd. Maar als een plant te vroeg -of te laat- 

gaat bloeien, bepaalde insecten te vroeg -of te laat- weer te voorschijn komen en bepaalde 

vogels te vroeg -of te laat- terugkeren kan dit hele systeem behoorlijk in de war raken. Met 

alle gevolgen van dien. 

Aan de andere kant: zachte winters zijn niet echt iets bijzonders en een vroeg voorjaar ook 

niet. En wat is nou -8? Dus geen voorbarige paniek voordat daar echt reden voor is.  

Op microniveau heb ik nog wel een heleboel -soms wat triviale- vragen. Waarom lijkt het in 

een zachte winter alsof er meer molshopen zijn dan in de zomer? Is dat echt zo, of lijkt dat 

alleen maar zo omdat de molshopen tussen het korte gras meer opvallen. En waarom ligt het 

merendeel van die molshopen dan langs paden die mensen door het gras lopen? En als een 

voetbalveldje geheel verruïneerd wordt door molshopen, wordt dat voetbalveldje dan juist wél 

of juist níét intensief gebruikt. Vragen, vragen, vragen.  

En zo heb ik er nog meer. Op verschillende plaatsen in het Waterwingebied wordt de bast en 

zelfs het hout van bomen aangevreten. Vaak van dode stompen, maar soms ook van levendige 

bomen. Konijnen? Muizen? Vogels? Pitbulls? Muskusratten? Ik heb geen idee. 

De afgelopen "winter" zag ik grote groepen houtduiven rond de grote grasvelden in het 

Waterwingebied. De handboeken geven inderdaad aan dat houtduiven zich in de winter in 

groepen verzamelen. Maar waarom ze dat doen kreeg ik nergens duidelijk.  

Zo blijft de natuur vol duistere materie en onbeantwoorde vragen voor goedwillende amateurs 

zoals u en ik.  

Ondertussen werd ik begin februari gewezen op Judasoor -die smakelijke paddenstoel- nu in 

het Noordelijk Waterwingebied, vlak bij de vijver. En inderdaad weer parasiterend op dood 

Vlierhout en alleen goed zichtbaar in vochtige periodes. En zo vond ik ook alweer wilde 



bieslook.  

En zag en hoorde ik minstens twee Grote bonte Spechten in het Waterwingebied. Het zijn 

echt kleine vogeltjes. Hun geroffel is heel duidelijk als je het eenmaal gehoord hebt, maar echt 

opvallen doet het niet. Toen ik het voor het eerst hoorde dacht ik 

aan een krakende boom.  

Ook het IJsvogeltje wordt weer regelmatig gezien, vissend en wel. 

Merkwaardig genoeg vooral vlak achter de vent plek waar de 

visboer regelmatig staat. IJsvogeltjes eten alleen levende rauwe vis, 

dus de visboer zal er niet veel mee te maken hebben. IJsvogeltjes 

vissen ook alleen in schoon water. Dat is dan de winst van de 

baggeroperatie. Opvallend is wel dat het IJsvogeltje nu al 

teruggekeerd is. Dat betekent dat er toch meer -en eerder- vis in de 

gebaggerde sloten teruggekeerd is dan verwacht werd. 

Ga het allemaal maar even gauw controleren in het Waterwingebied. En als u met meer 

vragen, of misschien antwoorden, terugkomt dan hoor ik het graag.  

 

 

December 2004 - Januari 2005 

Het is winter, meteorologisch gezien althans. Januari 2005 was 2,5
o
 warmer dan gemiddeld 

over de laatste 20 jaar. Dus als je nu in het Waterwingebied rondloopt heb je vooral het 

gevoel dat het al behoorlijk lente is. De Hazelaars hebben duidelijk oplichtende gele katjes, 

struiken tonen de eerste groene blaadjes. De bladeren van het speenkruid en het fluitenkruid 

komen weer uit de aarde te voorschijn en je ziet de kleine gele sterretjes en de witte schermen 

al voor je. 

Maar zover is het nog niet echt. Februari kan -historisch gezien- nog venijnige en felle vorst 

opleveren. Van de laatste 3 Elfstedentochten -1985, 1986, 1997 - werd de laatste begin januari 

verreden en de andere twee eind februari. In de 20 eeuw werden overigens in totaal 15 

Elfstedentochten verreden. De kans op een Elfstedentocht in de 21e eeuw wordt geschat op 

minimaal 4 en maximaal 10, met de grootste kans in het begin van de 21 eeuw. 

Dat u dat maar even weet. Dat helpt misschien bij het plannen. 

 

In de tussentijd hebben we in december 2004 en januari 2005 in het Waterwingebied 

natuurlijk ook regelmatig wat vorst gehad. Prachtig bevroren grashalmen, 's morgens vroeg 

beschenen door een ijl rood zonnetje. Een dun laagje ijs op de vijver. Rijp op de takken en de 

dorre bladeren. En ook sneeuw, vlak ná Kerstmis bijvoorbeeld. En later in januari nog een 

keer. Sporen van waterhoentjes in de sneeuw die op het water dreef. 

Het is dus wel een beetje winter geweest, maar nu lijkt het vooral op lente in het 

Waterwingebied. 

Je hoort zelfs al weer bekende vogeltjes hun bekende riedeltje fluiten. 

Wij denken -als mensen- nog vaak heel naïef dat vogeltjes in de lente en de zomer zo 

enthousiast hun deuntjes fluiten omdat ze blij zijn dat het weer voorjaar is en lekker weer. 

Dat zouden vogeltjes misschien doen als ze mensen waren. En als ze na een paar uur lekker in 

de natuur weer naar hun huisje konden gaan en de koelkast open konden trekken voor het eten 

voor zichzelf en hun kleintjes. Maar vogeltjes zijn vogeltjes. En die moeten in het wild hun 



territorium, hun nest en het gebied waar zij hun voedsel zoeken, duidelijk afbakenen. Dat 

doen ze door te fluiten, te piepen en te zingen. De boodschap is vaak hetzelfde. Wat wij 

ervaren als vrolijk gekwinkeleer betekent in feite: ga weg, zoek je eigen plek, hier woon ik. 

Er waren altijd heel veel en veel verschillende kleine vogeltjes in het Waterwingebied. 

Hun mogelijkheden zijn inmiddels -voor de komende jaren- behoorlijk beperkt door het nogal 

rigoureuze kap- en snoei- beleid van de Gemeente Amersfoort. En datzelfde geldt voor de 

kleine zoogdieren: muizen, konijnen, egels. Door het drastisch verwijderen van onder 

begroeiing zijn inmiddels op veel plekken in het Waterwingebied schuil- en nestel- plaatsen 

verdwenen. Vooral in dit jaargetijde kan je goed zien dat het Waterwingebied wel héél 

"transparant" is geworden. 

Nou was het -eerlijk is eerlijk- ook wel eens nodig dat er stevig aan achterstallig onderhoud 

gedaan werd. Het Waterwingebied was in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een heel 

bijzonder wildernisje. De werkelijke oorzaak was echter structureel achterstallig onderhoud. 

Er was dan ook weinig of geen variatie in leeftijd. Alle belangrijke bomen en struiken die er 

stonden waren ongeveer 30 jaar oud en stonden veelal nog gewoon in hun originele 

plantgaten. 

Dat lijkt een poosje heel leuk totdat op een gegeven moment alle struiken en bomen achter 

elkaar doodgaan van ouderdom of door verstikking. 

Hoe noodzakelijk ook, het huidige kap- en snoei- beleid van de Gemeente tast op dit moment 

ernstig de ontwikkelingsmogelijkheden van vogels en kleine zoogdieren aan. En soms 

springen je de tranen in de ogen als je ziet hoe het besloten Waterwingebied verandert in een 

groenstrook tussen flats en wegen. De troost ligt echter in het idee dat over 2, 5, 10 jaar het 

Waterwingebied weer even besloten zal zijn als het was en weer volop 

ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor vogels, vlinders, kleine en grotere zoogdieren. Maar 

dan wel veel vitaler dan het was. En met mogelijkheden voor zoogdieren, vogels en insecten 

die er nu nog niet voorkomen. 

En stiekem hoop je dat de Gemeente het gebied dan weer 30 jaar vergeet. En dat het de 

Vereniging "Vrienden van het Waterwingebied" gaat lukken om er voor te zorgen dat het 

Waterwingebied niet alsnog een Braaf Park wordt. Ga nu nog maar snel even kijken. 

November 2004 

Een pak natte bruine bladeren, met hier en daar een groene of een gele veeg. Veel bomen in 

het Waterwingebied zijn inmiddels hun bladeren kwijt. Alleen de eiken zitten nog vol bruin 

blad en ook de bruine beuken zijn hun bladeren nog niet allemaal kwijt. Daarvoor moet het 

eerst flink stormen.  

Een fraaie anekdote over het lang blijvende beukenblad: Een oude boer had zijn ziel aan de 

duivel verkocht. In het najaar kwam de duivel zijn ziel opeisen. De boer vluchtte naar buiten 

en klom in een bruine beuk. Hij kwam met de duivel overeen dat hij zijn ziel zou geven als 

alle bomen kaal waren. Maar voor de laatste blaadjes van de beuk vielen waren er al weer 

nieuwe groene bladeren in het voorjaar. Pech voor de duivel. 

Een enkele morgen wat ijs op het natte gras. Soms wat mist, soms wat regen. En verder heel 

rustig en ruim. 

Het Waterwingebied in november. 



Nu de bladeren grotendeels zijn gevallen en de paden weer eens geveegd zijn zie je het 

Waterwingebied soms in zijn ware dimensies: een smal stadspark tussen twee wijken. Maar 

als er dan even een waterig zonnetje schijnt, of een konijn steekt over, realiseer je je weer dat 

het Waterwingebied toch wel een bijzondere strook groen is. 

Zoals altijd zijn de kauwtjes eind november weer terug. 

Wolken vogels die in de schemering neerdalen in een groepje 

bomen. Ook regelmatig grote vluchten duiven rond een van de 

open velden. De hazelaars laten weer hun stijfgroene nieuwe 

katjes zien en de elzen hangen vol met trossen zwarte proppen. 

Soms lijkt het bijna voorjaar. 

Dit is ook het jaargetijde dat je -van tijd tot tijd- het verschil 

kan zien en voelen tussen het Waterwingebied en de omringende wijken. Soms is het in het 

Waterwingebied plotseling veel mistiger dan in Liendert of Rustenburg. Dat komt omdat het 

in het Waterwingebied veel vochtiger is. En bovendien is de bodem er niet geplaveid of 

geasfalteerd. Daardoor verdampt al die vochtigheid makkelijker. Makkelijker dan in Liendert, 

Rustenburg of Schuilenburg. Verdamping kost warmte. Daarom is het op die momenten ook 

duidelijk kouder in het Waterwingebied. 

De komende maanden kan je dat verschijnsel -afhankelijk van de weersomstandigheden- weer 

meemaken. 

Ook in de zomer komt dit fenomeen voor. Maar dan juist doordat de omliggende wijken, met 

al hun steen, veel sneller verwarmd worden door de zon.  

Al met al reden genoeg om weer eens te gaan wandelen in het Waterwingebied 

September / oktober 2004 

Ik heb niets te klagen over de nazomer. September en oktober hebben de wat verregende 

zomer -wat mij betreft- ruimschoots goedgemaakt. Ondertussen is het wel duidelijk herfst 

geworden. Maar het duurde toch nog tot in de herfstvakantie voor de bomen begonnen te 

verkleuren.  

Eerst de kastanjes langs de Van Randwijcklaan en wat exoten in de wijken. Inmiddels zijn 

ook flink wat populieren geel en dun. De pittige geur van nat populierenblad, gemengd met 

vochtige aarde en paddenstoelen. Het ruikt heerlijk in het Waterwingebied. Op een dag met 

wat wind en wat zon is het Waterwingebied ook visueel een spektakel met rond wapperende 

gekleurde bladeren en de felle contrasten met dreigende luchten. Veel bomen zijn echter nog 

steeds gewoon groen. 

Het verkleuren en afvallen van bladeren is een gecompliceerd proces dat door veel 

verschillende invloeden gestuurd wordt.  

Een boom krijgt zijn voedsel uit de voedingstoffen die in het grondwater zijn opgelost. Dat 

grondwater zuigt hij met zijn wortels op uit de bodem. 's Zomers heeft een boom zijn bladeren 

nodig om het water te verdampen. Als het opgezogen water niet wordt verdampt kan een 

boom geen nieuw water -en dus geen nieuwe voedingsstoffen- opnemen. Op een bepaald 

moment in de winter is de bodemtemperatuur echter zover gedaald dat de haarwortels van een 

boom geen water meer kunnen aanzuigen. Dan heeft een boom dus geen behoefte meer aan 

verdampende bladeren, want daardoor zou hij uitdrogen. Vóór die tijd moet de boom echter 

wel de voedingsstoffen die in de bladeren zijn opgeslagen opnemen. Elke boom produceert 

namelijk ook in zijn bladeren -onder invloed van het zonlicht- voedsel. Dat proces heet 



fotosynthese. In dat proces breken de bladeren CO2 (uitlaatgas bijvoorbeeld) af en produceren 

zuurstof. 

Voor elke soort boom -en in principe voor elke individuele boom, afhankelijk van de plek 

waar hij staat- komt er in de herfst een moment waarop er een duidelijk signaal is: nu is er te 

weinig licht meer / nu wordt het te koud. Op dat moment begint het afstoten van de bladeren. 

Soms is dat heel dramatisch. Vorig jaar oktober was er plotseling felle nachtvorst en sneeuw. 

Een aantal bomen hadden acuut hun bladeren definitief laten vallen. Die bladeren lagen de 

volgende dag als groene cirkels in het gras. (zie oktober 2003)  

De bramen in het Waterwingebied blijven lang vrucht dragen. Ook nu nog zijn er rijpe 

bramen te vinden, waarschijnlijk vanwege de relatief hoge temperaturen. Er waren veel 

hazelnoten, er zijn ook nog volop rozenbottels en hier en daar loop je over een knisperend 

tapijt van eikels.  

Vaak worden dit soort overvloedige hoeveelheden vruchten gezien als aankondiging van een 

strenge winter. In de krant las ik echter een interessante theorie die stelde dat deze extreme 

oogst bosvruchten vooral te maken heeft met de extreem hete zomer van vorig jaar. Vorige 

zomer legden veel planten vanwege de droogte bijna het loodje. Daarom produceren ze dit 

jaar extra veel zaden om het voortbestaan van de soort te verzekeren.  

De vogels en de muizen in het Waterwingebied varen er wel bij. En voor u als bezoeker 

maakt een rijpe braam het geheel aan ervaringen in het Waterwingebied op dit moment af: 

smaak, geur, zicht. 

Al met al reden genoeg om vandaag -uiterlijk morgen- weer eens te gaan kijken. Voordat ik 

die laatste bramen heb opgegeten.  

Juli - Augustus 2004 

"Eind juli was het even zomer. Een half uur later werd het herfst". Een bijna klassiek citaat. Ik 

hoorde het voor het eerst -lang geleden- in het westen van Ierland, en daar klopte het ook wel. 

Daar had iedere dag 3 seizoenen. 

Erg veel zomer hebben we dit jaar misschien niet gehad, maar het was wel mooi in het 

Waterwingebied. Waarschijnlijk juist omdat er zo veel regen is gevallen. Veel planten hebben 

hun kansen gegrepen in die voortdurende afwisseling van regen en zon. En veel planten 

hebben -gelukkig- een herkansing gekregen na de verzengende zomer van 2003. 

Het deed mij ook veel plezier om weer eens een zelfgebouwde kinderhut te zien in het 

Waterwingebied. Groot en indrukwekkend. Wat uitdagend en voorzichtig tegelijk vlak langs 

het pad. Een stevige hut, want hij staat er nog steeds. De afschrikwekkende totems bij de 

ingang zijn helaas verdwenen.  

En in deze periode natuurlijk al die vruchten: vlierbessen, bramen, hazelnoten, eikels, 

rozenbottels, beukennootjes.  

Vooral bij die eikels vindt hier en daar iets opvallends plaats. Soms vind je ernstig 

misvormde, bobbelige eikels op het pad. Als ze niet in een eikeldopje zaten zou je ze niet eens 

herkennen als eikels. Dat zijn "Knoppers".  

"Knoppers" vind je op plaatsen waar zowel Zomereiken als Moseiken bij elkaar in de buurt 

staan. Op een aantal plaatsen in het Waterwingebied is dat het geval. 

Deze "Knoppers" ontstaan doordat een Galwesp haar eitjes legt in de eikels van de Zomereik. 

In september/oktober komen uit deze "Knoppers" vrouwtjes Galwespen. Deze vrouwtjes 



overwinteren op een beschutte plaats en leggen dan het volgend voorjaar (zonder te paren) 

haar eitjes op knoppen van de Moseik. Daar ontstaan dan Galnoten op de bast van de takken. 

Uit die galnoten komen mannetjes- en vrouwtjes- galwespen die paren, waarna de vrouwtjes 

weer hun eitjes leggen in de eikels van de Zomereik, zodat er weer "Knoppers" ontstaan. 

De verschillende wespjes zien er dan ook nog eens verschillend uit en hebben ook een 

verschillende naam. De natuur is niet zo eenvoudig. Wel leuk dat deze bijzonder combinatie 

van Zomereiken en Moseiken in het Waterwingebied aanwezig is. (Met dank aan 3Ette voor 

de informatie over deze bijzondere combinatie).  

En dan nog de rozenbottels. Volop aanwezig. Heerlijk als jam of in een chutney (met 

gember). Maar -volgens de overlevering- pas bruikbaar als de vorst er over heen is geweest. 

Dat mag wat mij betreft nog even duren. Kan je echt niet wachten, leg ze dan even in de 

diepvries. 

Voorlopig ga ik even voor de nazomer.  

Juni 2004 

Juni was zo'n maand van "wisselvallig" weer. Zon, wolken, maar ook een fikse zomerstorm. 

En de meeste dagen iets er tussenin of van beiden wat. Zo'n maand waarin er weinig 

opzienbarends lijkt te gebeuren. Maar misschien kwam dat ook omdat ik het zelf erg druk had 

met allerlei beslommeringen en dus eigenlijk niet zo vaak in het Waterwingebied ben 

geweest.  

De storm trok takken van de bomen. Vooral van populieren, viel mij op. De populieren langs 

het water in het "koeiengebied" staan er nog steeds en blijven er voorlopig ook nog wel staan 

(zie "Nieuws").  

De Valeriaan bloeide. Prachtige paarse bloemen langs een prachtig slootje in het 

"koeiengebied". Alleen al van de aanblik word je rustig. Dan heb je niet eens een aftreksel 

nodig. Vorige maand vermeldde ik een boom in het noordelijk Waterwingebied die helemaal 

ingesponnen was door de Stippelmot. De Stippelmotjes zijn inmiddels uitgevlogen en de 

boom staat er weer florissant bij met opvallende nieuwe groene blaadjes. Sint Jan's-Loten 

worden ze genoemd. Bladeren die rond de Naamdag van Sint Jan (24 juni) uitkomen. Een 

soort reserve-bladeren. Niet opgesteld in de basis, maar alleen ingezet als de situatie daarom 

vraagt.  

Met wat hulp en geluk heb ik ook Judasoor 

gevonden. Judasoor is een zwakteparasiet. 

Een paddestoel die groeit op verzwakte 

bomen, bij voorkeur op afstervende 

vliertakken.  

Met een beetje fantasie kun je in de 

paddestoel een dik bruin oor zien. Dat is 

overigens alleen zichtbaar als het een tijdje 

vochtig is geweest en het best zichtbaar bij 

jonge exemplaren. Als het droger wordt 

schrompelt de paddestoel in elkaar. 

Judasoor is eetbaar -lekker in een stoofpotje 

met pittige groenten- maar je kan hem 

gedroogd ook gewoon in de Chinese Toko 

kopen. 



Tegelijkertijd ontdekte ik ook een heel veld aardbeitjes onder de struiken. Helaas geen wilde 

aardbeitjes, maar een verwilderde gekweekte soort. Ze smaken nergens naar, maar het is wel 

een verrassing om -zover je kan kijken in de schaduw- rode aardbeitjes op de grond te zien. 

Zo langzamerhand begint de natuur te herstellen van de droogte van vorig jaar. Dachten we 

vorig jaar -en zelf dit droge warme voorjaar nog- dat een zomer als die van 2003 normaal zou 

worden i.v.m. het broeikaseffect, blijkt nu dat zo'n zomer maar eens in de 500 jaar voorkomt. 

Blij dat wij er bij waren! 

Een bewolkte, koele en regenachtige zomer zoals die zich dit jaar lijkt te ontwikkelen past 

overigens veel meer bij het scenario van het broeikaseffect zoals dat is voorspeld. Maar 

zolang de bomen volop in blad staan zijn er genoeg schuilmogelijkheden in het 

Waterwingebied. En het ruikt heerlijk als het regent of pas geregend heeft. Dus grijp uw 

kansen.  

Mei 2004 

Ooit had ik een vriend, een kunstschilder, die zei: "Het voorjaar is niet groen, het voorjaar is 

rood". 

En hij had gelijk. Als je de afgelopen maand over de velden in het Waterwingebied keek zag 

je vooral het rood van de zuring en het rood/paars van bloeiende grashalmen. 

Deze constatering is niet bedoeld als een verkapt stemadvies voor de nabije Europese 

verkiezingen, maar als u dat zo wilt opvatten, dan mag dat. 

Verder was er natuurlijk vooral veel groen in het Waterwingebied, 

maar ook veel wit, en hier en daar een beetje blauw. Dat beetje blauw 

vond ik het leukst. Naast de paars/blauwe hondsdraf ben ik in het 

Noordelijk Waterwingebied nu twee verschillende soorten Ereprijs 

tegen gekomen. 

Toen de witte schermen van het Fluitenkruid bijna waren uitgebloeid 

verschenen de witte bloemen van de bramen, de witte rozetten van de 

Gelderse Roos en vooral de witte schermen van de Vlier. 

De verschillende tinten groen die het vroege voorjaar zo kenmerken 

zijn inmiddels weer een beetje geëgaliseerd tot een soort algemeen 

groen. Maar dan wel veel en uitbundig groen. 

Op 14 mei was er een Koekoek. Een meneer van de Vogelwacht die in 

het gebied een inventarisatie deed, vertelde dat hij de Koekoek vaker 

had gehoord. Hij bevestigde ook de aanwezigheid van de Nachtegaal. 

En hij had recent nog Vlaamse Gaaien gezien, terwijl ik dacht dat ze 

uit het Waterwingebied waren verdwenen. Verder vertelde hij dat er in het Waterwingebied 

zeker zo'n 40 soorten kleine zangvogeltjes voorkomen -wat op zich redelijk bijzonder is voor 

zo'n relatief klein gebied- en dan ook nog in grote aantallen. 



En dan de stippelmot. Een beestje dat 

hele struiken inspint om daar zijn eitjes te leggen en de rupsjes die daar uit komen van de 

blaadjes te laten eten totdat ze uiteindelijk zich verpoppen tot nieuwe stippelmotjes. In zo'n 

ingesponnen struik kan je de hele cyclus volgen: eitjes, rupsjes, poppen, motjes. Bij het 

voetbalveldje bij de vijver in het Noordelijk Waterwingebied was zelfs een hele boom 

ingesponnen. Het idee is dat de boom of struik zich weer herstelt nadat alle motjes zijn 

weggevlogen. We gaan dat in de gaten houden. 

Ondanks al dat weelderig en sappig groen was het weer wel weer heel droog. Aan het eind 

van de maand klonk op een aantal graspaden de aarde als beton onder je schoenen. Gelukkig 

stonden er op 31 mei weer overal plassen in het Waterwingebied. Want het moet wel sappig 

blijven. 

April 2004 

Het briesje was soms nog wat koud, maar ik heb al weer in een korte broek in de zon gezeten. 

Niet in het Waterwingebied -daarvoor waren mijn benen nog niet bruin genoeg- maar toch. 

Het was heerlijk weer deze maand. En -volgens de deskundigen- alweer een droog voorjaar. 

Koninginnedag was een feestelijke punt achter deze April: de warmste dag van april 2004. 

In het Waterwingebied was het uitbotten van het groen nauwelijks bij te houden. Op zondag is 

het gele speenkruid bijna verdwenen maar zie je een enkele paardenbloem. Op dinsdag zijn de 

velden geel van de paardenbloemen en op woensdag zijn er alweer paardenbloempluizen en 

bovendien ineens de witte schermen van het Fluitenkruid. De blaadjes stonden er al een tijdje, 

maar plotseling verschijnen nu ook de witte schermen. Pinksterbloemen, kleefkruid, 

smeerwortel, groot Hoefblad. Vorige maand de paarse dovenetel, deze maand -al vrij snel- de 

gevlekte/gele en ook de witte dovenetel. De kleine blauwe bloempjes van de Hondsdraf. 

Koekoeksbloemen. Het eerste bloeiende gras. Een paadje met aan beide kanten het jonge 

grijsgroene blad van de Abeel. Een plaatje. De Beuken die plotseling in het blad schieten: 

lichtgroen met een wit randje met haartjes. De krentenboompjes zijn zelfs alweer uitgebloeid. 

En een aanzwellend koor van vogeltjes die vrolijk "kwinkeleren". Natuurlijk zijn ze 

luidruchtig hun territorium aan het verdedigen, maar het klinkt heel plezierig. En dan al die 

geuren: jong gras, bloesems, kruiden.  

Het lentefeest in het Waterwingebied is aangebroken. Het duurt maar een paar weken en 

daarna is het gewoon weer zomer. Kom dus nog even genieten. 



Het baggeren langs de randen van het Waterwingebied is nu bijna afgelopen en zo 

langzamerhand beginnen de "natuurvriendelijke oevers" vorm te krijgen. Het is wat triest om 

een slootje vol waterleven tot op het zand uitgegraven te zien worden, maar de contouren van 

de nieuwe oevers zien er vooralsnog spannend uit.  

En natuurlijk levert zo'n baggeroperatie 

dramatische beelden op. Een grijze 

meneer die in de blubber zieltogende 

karpers in grote visbakken tilt en ze 

vervolgens -met de enthousiaste hulp 

van kleine allochtoontjes met 

winkelkarretjes- naar de vijver bij het 

spoor transporteert. Een eend -met 

jongen- in het enige overbleven plasje 

in een drooggelegde bedding. Een eend 

die haar eieren uitbroedt in een holle 

boom terwijl de sloot achter die boom 

wordt uitgegraven. 

We hopen er het beste van. Het is -hoe 

dan ook- een mooi voorjaar. 

 

 

 

Maart 2004 

 
Citroenvlinder 
 

 
Wilgenkatje 

Begin maart zijn er overduidelijk madeliefjes in het 

Waterwingebied. En speenkruid. Het is onmiskenbaar 

lente geworden. Steeds meer groene blaadjes aan struiken 

en bomen. Bloeiende wilgenkatjes. 

Op 17 maart -een prachtige woensdag- Citroenvlinders 

aan de rand van het Noordelijk Waterwingebied. En even 

later een Dagpauwoog. Dat zijn overwinterende vlinders. 

Vlinders die achter de schors van een boom of op een 

andere beschutte plek de winter doorkomen. In het 

voorjaar vliegen ze als volwassen exemplaren weer uit. 

Andere vlinders overwinteren als pop of als ei. 

Binnenkort is weer de eerste generatie Landkaartjes te 

verwachten. Landkaartjes in het voorjaar -uit de 

overwinterende poppen, van half april tot half juni- zijn 

oranje-zwart. Landkaartjes van de volgende generatie -juli 

tot september- zijn veel meer zwart-wit met een oranje 

accent. Deze generatie Landkaartjes levert dan weer de 

eitjes voor de eerste generatie van het volgende jaar. Die 

er dus anders uitzien dan hun ouders. 



 

 
Speenkruid 
 

 
Landkaartje 
 

 
Bieslook 

 

Naast bloeiende madeliefjes en speenkruid was er ook 

bloeiende dovenetel. En er zijn natuurlijk weer overal 

jonge scheuten brandnetel. Goed voor de vlinders. Voor 

veel vlinders is de brandnetel de favoriete waardplant. De 

plant waar ze hun eitjes op afzetten en waar de jonge 

rupsen graag van eten. 

Ook lekker trouwens als groente, vooral nu. Jonge toppen, 

smoren met een beetje boter en knoflook. 

 

Er is in het Waterwingebied op zijn minst één plekje waar 

bieslook groeit. Geen bijzonder look-zonder-look maar 

gewoon bieslook. Geen idee hoe dat daar terecht is 

gekomen. Bieslook hoort van nature helemaal niet in de 

begroeiing van het Waterwingebied. Maar deze bieslook 

is nu wel vers en sappig. 

En dan natuurlijk de padden en kikkers. Als het in het 

voorjaar een paar nachten achter elkaar boven de 7 graden 

is gaan de padden en kikkers trekken. Ze trekken terug 

naar het slootje of de vijver waar ze ooit zelf uit het ei 

gekropen zijn. Dat is en blijft voor hen dé plek om nieuwe 

eitjes af te zetten. Elk jaar weer trekt er een behoorlijk 

aantal padden en kikkers naar de vijver bij het spoor in het 

Noordelijk Waterwingebied. Daar zetten kikkers hun 

typerende klompen eitjes af en padden de voor hen 

typerende snoeren eitjes. Als ze net uit hun winterslaap 

komen hebben padden en kikkers de neiging om tijdens 

die voorjaarstrek even lekker op te warmen op het zon 

beschenen asfalt van onze wegen en fietspaden. Daardoor 

worden veel padden en kikkers platgereden. Een trouwe 

groep vrijwilligers zet de padden veilig over door ze eerst 

te vangen in emmers. Die emmers worden dan regelmatig 

naar de overkant gebracht. Daar kunnen de padden en 

kikkers dan veilig hun tocht vervolgen. 

Dit jaar dreigde echter de vijver bij het spoort leeg te 

staan vanwege de baggerwerkzaamheden. Gelukkig 

besloten de verantwoordelijke ambtenaren -geadviseerd 

door de stadsecoloog- om de vijver bij het spoor toch 

maar nat te baggeren en de oevers ongemoeid te laten. 

Ook dit jaar kunnen de padden en kikkers dus weer hun 

eieren bij de oevers afzetten. Zie ook de rubriek Nieuws 

op deze site. 

Padden en kikkers zijn in Nederland beschermde dieren. 

Het bezitten van padden, kikkers of hun eieren is 

verboden en strafbaar. Maar misschien kan u -als u alle 

paaseieren gevonden heeft- even gaan kijken of u al padden- 
of kikker- eieren ziet in de vijver bij het spoor. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Januari - Februari 2004 

Een nieuw begin van een vreugdevol jaar. Op 22 januari begon het Chinese jaar 4701. Een 

jaar in het teken van de Aap. Een ondernemend en avontuurlijk teken. Bij het begin van het 

nieuwe jaar ontstond er her en der nogal wat commotie over (mogelijke) ontwikkelingen in en 

rondom het Waterwingebied. Zie daarvoor -op deze site- t.z.t. onder "Nieuws" en -onder 

Vereniging- "Bestuur: Wat doet dat bestuur nu eigenlijk".  

Voorlopig was het in het Waterwingebied nogal druilerig. Het weekend waarin januari 

overging naar februari waren er temperaturen die ook normaal zijn voor april. Jonge knoppen, 

jong gras, vogelmuur en de ronde blaadjes van het speenkruid die weer boven de grond 

kwamen. Madeliefjes heb ik nog niet gezien, maar die moeten er al wel zijn. Eind februari 

vriest het 's nachts weer en maken we, vlak na Carnaval, fikse sneeuwbuien mee. De natuur 

werkt met zachte krachten, de natuur werkt met geweld. Er is geen duidelijke lijn in te 

ontdekken, geen vooropgezet plan. En toch werkt de natuur geheel volgens haar eigen wetten. 

Van tijd tot tijd vind ik het wel een troostrijke gedachte dat de natuur zich gewoon niets 

aantrekt van wat ons mensen goed uit zou komen.  

En nu we toch (bijna) bij "vergankelijkheid" zijn uitgekomen, deze keer wat aandacht voor de 

Populier. De directe aanleiding is dat er binnenkort mogelijk weer drie gezonde populieren 

gekapt gaan worden in het "koeiengebied". De wortels van die populieren drukken het asfalt 

van het voetpad omhoog. Maar ik broed al een poosje op een verhaal over de Populier. De 

Populier is op dit moment een beetje een miskende boom. Hij wordt afgedaan als een snelle 

groeier die zo snel mogelijk vervangen moet worden. In grote delen van Nederland is de 

populier echter voor het landschap een zeer beeldbepalende boom. En dat is al eeuwen zo. 

Iedereen kent de dichtregel van Marsman: "Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag 

door oneindig laagland gaan". Dat is de eerste regel van het gedicht "Herinnering aan 

Holland", tot vervelens toe geciteerd. Maar wie kent de tweede regel: "Rijen ondenkbaar ijle 

populieren als hooge pluimen aan den einder staan". Want wees eerlijk, als je aan een echt 

Hollands landschap denkt, dan denk je aan drassige weilanden, knotwilgen en populieren. Een 

beetje zoals het Waterwingebied er uit gezien moet hebben voordat Liendert, Schuilenburg en 

Rustenburg gebouwd werden. Maar de populier zit tegenwoordig -om verschillende redenen- 

wat in het verdomhoekje.  

Allereerst wordt de populier nu vooral gezien als saaie houtproductie boom. Dat is voor veel 

landschapsinrichters niet interessant. Die willen vooral duurzame bomen planten: eiken, 

beuken. Maar het duurt jaren en jaren voordat eiken en beuken de majestueuze bomen zijn 

geworden die we allemaal als ideaalbeeld kennen. "Boompje groot, plantertje dood", 

nietwaar. Niet voor de populier dus. Vroeger lag de waardering voor de populier even anders. 

Bij de geboorte van een dochter werd er op het erf een populier geplant. Tegen de tijd dat de 

dochter ging trouwen bracht het hout een aardige bruidsschat op. Een populier groeit snel. Het 

is de hoogste boomsoort die in Nederland voorkomt. Een populier levert vrij snel veel hout 

op. Daarom bestaan er dus ook "populierenplantages". Even saai als naaldhoutplantages. De 



vraag is echter of dit soort bosbouw toch niet interessanter is dan "voedermais-plantages". En 

ook interessant in de discussie over Biomassa en Groene energie. En wat wordt er dan van dat 

populierenhout gemaakt? Triplex voornamelijk of multiplex. Houtpulp voor papier. Pallets. 

Maar je kan er ook mooie schalen van draaien. Of beelden maken. Het hout is wit, splintert 

niet en heeft weinig knoesten. En er worden al eeuwen klompen van gemaakt. Het beste hout 

voor klompen -volgens kenners- is wilgenhout. Toch worden de meeste klompen nog steeds 

gemaakt van populierenhout. De oudst bekende klomp uit Nederland, gedateerd 1271, was 

gemaakt van populierenhout. Niet duurzaam?  

Er bestaat het idee dat populieren maar een beperkte levensduur hebben. Dat ze na zo'n 20 

jaar gekapt moeten worden omdat ze anders doodgaan en/of bij een beetje storm omvallen. 

Onzin! Er zijn geen 1000-jarige populieren, maar zoveel 1000-jarige eiken zijn er nou ook 

weer niet. De oudste populier in Nederland -in Leiden- is zo'n 200 tot 250 jaar oud. Een beetje 

taai exemplaar houdt het probleemloos 100 jaar vol. Dan is er het idee dat populieren niet 

bijdragen aan de biodiversiteit. Er zijn inderdaad geen vogels die uitsluitend nestelen in 

populieren. Wel zijn er vogels die de hoge toppen van populieren erg kunnen waarderen. 

Daarnaast is de populier een belangrijke gastheer voor veel soorten vlinders en insecten. 

Vooral omdat de populier gedurende het hele seizoen bladeren vormt. Door de aanwezigheid 

van blad/etende insecten is de populier daarmee ook interessant voor insectenetende 

vogelsoorten.  

Populierenbossen van zo'n 40 jaar oud met een goed ontwikkelde struiklaag kennen een 

avifauna die vergelijkbaar is met die van een natuurlijk eikenbos. In populierenbossen die 

langer dan een eeuw beplant zijn komen ook wel degelijk kenmerkende bosplanten voor. Dat 

kost dus wat meer tijd. Wil je een interessant populierenbos krijgen, moet je het ook echt 

beheren. Dat kost tijd en geld.  

Een ander probleem is dat populieren, omdat ze zo snel groeien, vaak op de verkeerde 

plaatsen zijn geplant. En dan moeten we even gaan nuanceren. Er is niet één soort populier, er 

zijn er tientallen. Elk met ook nog weer veel verschillende klonen. Inheems in Nederland zijn 

de Zwarte Populier, de Abeel en de Tril- of Ratel- populier. De Zwarte Populier komt alleen 

voor in de ooibossen langs de grote rivieren en is inmiddels bedreigd. De Abeel (die 

"ogenboom") en de Ratelpopulier staan ook in het Waterwingebied. Dan is er de Italiaanse 

Populier (de "Marsman Populier") die je veel langs dijken in het rivierengebied en in Zeeland 

ziet. En dan zijn er de Canadese Populieren, de houtproductie bomen. En honderden 

onderlinge kruisingen en klonen. Snelgroeiende populieren moet je niet in smalle straten 

planten. De pluizende soorten moet je niet in woonwijken zetten. En de soorten die met hun 

wortels het asfalt omhoog duwen niet langs wegen en geasfalteerde paden. Dat is allemaal 

natuurlijk wel gebeurd. Met een populier geef je het groen snel wat smoel. Als het dan 

verkeerd uitpakt krijgt de populier een slechte naam. Maar het ligt niet aan de populier, het 

ligt natuurlijk aan de planter. Je kan het trouwens ook omdraaien: geen smalle straten rond 

populieren, geen woonwijken rond pluizende soorten en geen wegen of paden langs soorten 

met lastige wortels.  

De populier is op dit moment een wat miskende en ondergewaardeerde boom. Wegbeheerders 

langs de grote rivieren gaan er soms toe over om hele dijken met populieren te kappen en de 

populieren te vervangen door eiken of beuken. Die populieren vragen op dat moment te veel 

onderhoud. Weg populieren, weg visueel reliëf, weg Marsman landschap. Wat overblijft is 

een saaie en platte plak groen. Op den duur gaan die beuken of eiken zeker evenveel 

onderhoud vragen, maar dat is van later zorg. Zo creëren we een duurzaam probleem. In het 



Waterwingebied is dat natuurlijk niet aan de orde. Maar wel belangrijk is om je te realiseren 

dat de grote populieren het groene karkas van het gebied vormen. Het Waterwingebied is zo'n 

30 jaar geleden aangelegd. Het Waterwingebied zou zonder populieren gereduceerd worden 

tot een streep bosjes. Zelfs de ooit karakteristieke eik aan de Lageweg, mogelijk geplant bij de 

bouw van boerderij Het Steene Kruis -125 jaar geleden- valt inmiddels qua hoogte niet meer 

op tussen de populieren. Ook individuele populieren kunnen heel karakteristieke en 

beeldbepalende bomen zijn.  

Laten we het in het Waterwingebied -qua bomen- dus houden op een interessante, historisch 

en ecologisch verantwoorde mix van eiken, elzen, essen, iepen en peppels (=populieren). En 

laten we vooral ook wat zorgvuldiger zijn met onze populieren. Want heeft u ooit in het 

voorjaar wel eens de geur herkend van jong populierenblad? Of in het vroege najaar de 

typische geur van nat, gevallen blad van de populier? Of in een klompenmakerij ooit de geur 

van fijn geschuurd populierenhout geroken? Het bijzondere licht gezien in het beweeglijke 

blad van een populier waarvan de voorkant van het blad een ander soort groen heeft dan de 

achterkant? Herkent u het geluid van klepperende populierenbladeren? Kom binnenkort weer 

eens ruiken, kijken en luisteren in het Waterwingebied.  

December 2003 

Natte zwarte stammen in de mist. Druppels tikken op kledderige bruine bladeren. Een groep 

kraaien trekt onheilspellend krassend over. Of: De frisse vrieslucht kietelt je neusgaten. 

Overal tussen de struiken hoor je de vogels steels ritselen tussen de droog gevroren bladeren. 

Maar ook: De glinsterend groene bierblikjes lichten in het voorzichtige zonnetje op als 

vrolijke kerstversiering tussen de kale struiken. Dat soort weer dus in december. Plus een 

enkele druilerige dag met veel regen. In ieder geval stonden de slootjes weer vol. 

Even dacht ik dat huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort zijn service had uitgebreid door ook 

her en der in het Waterwingebied stapels kranten neer te leggen. Een service zoals ze die ook 

aanbieden bij allerlei winkels en postagentschappen. Maar toen de stapels na twee weken niet 

vervangen waren door nieuwe exemplaren begreep ik dat een krantenjongen een weekje niet 

zoveel zin had gehad. Een meneer van Eemfors was zo vriendelijk om een aantal stapels mee 

te nemen. Toch niet zo slim van die jongen van De Stad Amersfoort om zijn kranten in het 

waterwingebied te dumpen. Daar vallen ze op en wordt uiteindelijk zijn baas gebeld. Als hij 

ze gewoon in een papiercontainer dumpt kraait er geen haan naar. Of zou De Stad Amersfoort 

daar wel controleren? Echt winter wilde het nog niet worden. Misschien is dat wel een 

typische Hollandse winter. Er waren al wel wat voorjaarsboden. Een vorige keer melde ik al 

de katjes van de Hazelaar. Dat was niet helemaal correct. Het zijn de knoppen van de katjes. 

Nu nog hard en stijf. Straks zacht, aaibaar en kleverig. Nu zijn in het Waterwingebied ook de 

knoppen van de katjes van de Wilg en de Els te bezichtigen.  



Een Els -in het Waterwingebied staan er 

vooral Zwarte Elzen langs de slootjes- 

is een redelijk bijzondere boom. In 

Nederland ook een zeer veel 

voorkomende boom. En niet zonder 

reden natuurlijk. Het hout wordt / werd 

veel gebruikt als constructiehout bij 

sluisdeuren, molentandwielen, 

fundamenten van bruggen en zelfs als 

wichelroedes. Taai, flexibel hout, dat 

onder water niet rot. Eenmaal gekapt 

verkleurt het roomkleurig hout tijdelijk 

naar oranje bruinrood. Van de bast van 

de Els kan je een bruinrode verfstof 

maken. De katjes leveren een groene 

verfstof en van de proppen kan je een 

goudgele verfstof maken. Vooral die 

proppen maken van de Els op dit 

moment een bijzondere boom. Naast de 

nieuwe knoppen van de katjes, de 

(mannelijke) bloeiwijze, zie je nu aan 

een Els vooral de zwarte proppen. Dat zijn de restanten van de (vrouwelijke) vruchten van 

vorig jaar. Als je goed kijkt zie je -aan het uiteinde van de zijtakjes- de nieuwe groene 

proppen die in 2004 de vruchten zijn. Ze groeien, net als de oude elzenproppen, uit tot een 

soort van dennenappeltjes waar nootachtige vruchtjes in zitten. Voor alle zekerheid dan nog 

maar eens een spreekwoord: "Elzenhout vroeg in de knop, een strenge winter wacht ons op". 

Ik wed van niet, maar je weet maar nooit. Dan bent u alvast gewaarschuwd. Ik wens u in ieder 

geval een sprankelend 2004.  

November 2003 

In november hebben we -denk ik- wel zo ongeveer alle weertypen gezien die bij de herfst 

horen: 

Zon op de gekleurde bladeren, een flinke mist waaruit kale natte bomen en takken opduiken, 

stevige wind met regenvlagen, regen op modderige paden vol natte bladeren, heldere nachten 

met volle maan en vorst waardoor 's morgens de bladeren en het gras een wit randje hebben. 

Dat allemaal, maar niet noodzakelijk in een logische volgorde. Het was dit jaar -na een koude 

oktober- een relatief warme november.  

 

Op 5 november liep ik door het Waterwingebied en ik dacht: "zie de maan schijnt door de 

bomen". Een volle maan door kale takken, maar dan een maand te vroeg. Dat kaal worden 

van de bomen ging trouwens heel snel. Toch heeft het ook z'n charmes dat het 

Waterwingebied plotseling veel doorzichtiger is geworden nu je door de houtsingels heen het 

volgende grasveld kan zien. De hazelaars laten nu hun katjes zien, boomstronken en stobben 

staan vol gele zwammetjes en hier en daar bloeit nog een verdwaalde boterbloem  

 

De Kauwtjes zijn trouwens overduidelijk -en af en toe oorverdovend- terug. Een geluid dat tot 

in de omringende wijken doordringt. Zo betrekken ze de wijken meer bij het Waterwingebied. 

Een geluid dat in het Waterwingebied in deze tijd van het jaar hoort bij de schemering. Ik 

stond onder zo'n boom vol kwetterende Kauwtjes en klapte in mijn handen. Een hele wolk 

http://www.geocities.com/crcpel/ZwarteEls.html


vogels steeg op naar de donker wordende hemel en wat er naar beneden kwam waren niet 

alleen takjes en bladeren. Ik zag laatst op de t.v. een "kauwtjes-kenner" uit België, iemand die 

jarenlang de kauwtjes had geobserveerd op het landgoed waar hij woonde. Hij beschouwde 

Kauwtjes als zeer sociale, maar ook zeer intelligente vogels. Ze gebruiken een groot aantal 

specifieke geluiden om bepaalde boodschappen over te brengen, met elkaar te communiceren. 

Wat op ons overkomt als een wolk herrie zou dus zomaar een filosofisch gesprek kunnen zijn. 

Kauwtjes zijn partners voor het leven, waarbij overigens ook homofilie voorkomt, maar het 

blijkt dat ze ook wel eens vreemd gaan. Volgens die meneer uit België althans. Intrigerende 

vogels in ieder geval.  

 

In November werden er weer regelmatig -op verschillende plaatsen in het Waterwingebied en 

door verschillende mensen- Buizerds gemeld. Alleen of in tweetallen (die Buizerds dan). 

Opvallend was dat ze zich wel op hun gemak leken te voelen in het Waterwingebied. Als je te 

dicht bij kwam vlogen ze wel op, maar ze vluchtten niet en gingen gewoon even verderop 

weer zitten. Zelf zag ik een Buizerd die een ekster opjoeg. Niet om hem te vangen, maar op 

zijn dooie gemak, gewoon om die ekster een beetje te jennen. Zoals eksters en kraaien -maar 

dan in een groep- ook wel Buizerds verjagen.  

 

Het kost misschien even wat zelfoverwinning maar een echte aanrader is om een dezer dagen, 

net voor het invallen van de schemering, nog even een rondje door het Waterwingebied te 

lopen. In dit jaargetijde misschien wel de mooiste tijd van de dag. Daarna verfrist naar huis en 

daar -met een lekkere kop thee of een borrel- in de warme keuken de hutspot opzetten. Of 

zoiets. Daar word je een tevreden mens van. 

Oktober 2003 

Een verrassende maand, deze maand oktober. Na een van de heetste zomers sinds 

mensenheugenis volgde een heel koude oktober. Een van de koudste oktober sinds ze zijn 

begonnen te meten. Maar dan wel weer bijzonder zonnig. Eind september nog vlinders in de 

zon, midden oktober sneeuw en nachttemperaturen ver onder het vriespunt.  

 

Vorig jaar oktober (ik heb het nagekeken in mijn stukje over (oktober 2002) was het nat en 

modderig in het Waterwingebied. Dit jaar was er eerst wat regen. Daarna werd het droog en 

zonnig met een oostenwind. Het voelde wat schraal aan, maar -uit de wind- kon je nog best 

buiten zitten. 

 

In het Waterwingebied op verschillende plekken opvallende concentraties van 

vliegenzwammen rond solitaire berken. Verder vielen ook de bundelzwammen op die welig 

tierden op de stobben van vorig jaar omgezaagde bomen. Misschien waren het ook wel 

zwavelzwammen, ik ben mijn boekje over paddenstoelen kwijt.  



    

         Vliegenzwam                               Bundelzwam                                Zwavelzwam                        Eekhoorntj

esbrood 

 

In ieder geval is er in september op verschillende plekken al Eekhoorntjesbrood (dat is een 

grote paddenstoel) in het Waterwingebied gespot. Die waren trouwens snel verdwenen, terwijl 

er toch echt geen eekhoorntjes in het Waterwingebied voorkomen. Maar ja, 

Eekhoorntjesbrood is ook wel erg lekker, gebakken met wat spek en een beetje knoflook. Je 

kunt ze bij een goede groenteboer kopen, al dan niet onder de Italiaanse naam Porcini. In 

Nederland is het echter een beschermde paddenstoel. 

 

Al voor de herfstvakantie begonnen de bladeren van een aantal bomen flink te verkleuren en 

af te vallen. Heerlijk die geur van nat populierenblad. Andere bomen bleven gewoon groen. 

De ene boom reageert op temperatuurdaling, de andere op de hoeveelheid zonlicht en weer en 

andere op de mogelijkheid om nog vocht op te nemen uit de bodem. Geen wonder dat de 

bomen deze oktober in de war raakten. Nat, zonnig, koud. 

Het viel mij overdag eigenlijk niet eens zo op dat het steeds kouder werd. 's Nachts wel. Er 

kwam al gauw een dikker dekbed uit de kast. Aan het eind van oktober was het 's morgens 

ineens overal wit. Het had gesneeuwd en flink ook. Toch een wat surrealistisch beeld: sneeuw 

op groene bladeren. Pas 's middags -de sneeuw was toen al lang weer weggesmolten- viel mij 

op wat er nog meer veranderd was. Een aantal bomen -veel essen- hadden vanwege de strenge 

vorst al hun groene bladeren laten vallen. Vooral onder solitaire bomen in het pas gemaaide 

gras lag een duidelijk afgebakende cirkel van groene bladeren. Een dramatisch beeld. 

Er volgden meer morgens met berijpt gras en witte randjes rond gekleurde bladeren. Op een 

ochtend vond ik -hangend in een van de kalere struiken langs het pad- een stijf bevroren 

herenslip. Het lijkt mij dat dat een koud avontuur geweest moet zijn. 

 

Tot slot nog een laatste dramatisch beeld. Aan het eind van oktober, nadat de wintertijd weer 

was ingegaan, liep ik in de avondschemering door het Noordelijk Waterwingebied. Lopend 

over een van de velden zag ik een paar zwarte vogels overkomen en verderop in een boom 

neerstrijken. Binnen een paar seconden streken er van alle kanten meer zwarte vogels in 

diezelfde boom neer. Het moeten er echt honderden geweest zijn. En voor ik was bijgekomen 

vertrokken ze weer, al kwetterend, in een zwarte wolk, op zoek waarschijnlijk naar een 

volgende boom. De kauwtjes waren weer even terug. Volgende maand meer. 

 



Juli / Augustus / September 2003 
Wat een prachtige zomer hebben we gehad! Al vanaf het vroege voorjaar tot eind september 

bijna voortdurend zon. Natuurlijk, het is goed mogelijk dat er een klimaatsverandering plaats 

vindt en daar moeten we ons zorgen over maken en, natuurlijk, het was ook veel te droog. 

Maar een prachtige zomer was het. 

En ook het Waterwingebied was prachtig. Elke dag weer een knalharde zon op de hier en daar 

wat verschroeide velden waar alleen de bruine staketsels van de zuring hun scherpe 

schaduwen wierpen. Zelfs in de diepe schaduwen onder de grote solitaire bomen was het 

warm, hoewel op de grotere velden nog wel eens een verkoelend briesje woei. 

Volop zon, volop schaduw, een knalblauwe hemel, een zoel zuidenwindje en het ruisen van 

de bomen. Eigenlijk hoef je dan helemaal niet op vakantie. Nu ik dit, begin oktober (het 

regent buiten, gelukkig, eindelijk, maar toch), zit te schrijven heb ik al weer heimwee. Ik hoop 

dat u net zo hebt genoten als ik. 

 

Een aantal zaken vielen mij deze zomer op. De sterke 

toename van de hennepnetel op plaatsen waar je normaal 

brandnetel ziet. En ook de opvallend andere begroeiing op 

die plaatsen waar er nu drie jaar niet gemaaid is. En vooral 

het feit dat het Waterwingebied eigenlijk heel groen bleef 

ondanks de droogte. Dat geldt dan niet voor de meeste 

grotere grasvelden, maar wel voor de bomen en struiken. 

Door de droogte vielen die plekken op waar het grondwater 

de oppervlakte bereikt. Op die "kwelplekken" (van 

"kwelwater", water dat doorsijpelt) was het gras vooral deze zomer aanmerkelijk malser dan 

elders in het gebied. 

 

Een andere reden dat het Waterwingebied zo opvallend 

groen bleef ligt misschien in het feit dat er tot begin 

september er opvallend veel water bleef staan in de 

watergangen langs het Waterwingebied.  

 

Begin september vielen die sloten echter plotseling heel 

snel droog. Vissen lagen letterlijk in de modder lucht te 

happen. Door alerte reacties van gebruikers, vrienden, het 

meldpunt Liendert-Rustenburg en de gemeente stond er al 

snel weer voldoende water in de sloten en vijvers. Als die waterpartijen droogvallen wordt 

nog eens duidelijk hoeveel troep er in gedumpt is/wordt. Onvoorstelbaar. 

 

In het Waterwingebied zelf vond ik deze zomer een paar keer sporen van "feestjes" waarbij de 

omgeving er uit zag alsof een paar aso's wat vuilniszakken met lege bakjes, flesjes en zakjes 

hadden leeg-gekieperd. Over het algemeen viel mij deze 

zomer echter vooral op dat er zo weinig rommel lag. Die 

paar bierblikjes die ik nog vond heb ik zelf inde 

dichtstbijzijnde prullenbak gegooid, net als al die andere 

mensen die al die andere bierblikjes/lege chips-

zakken/patatbakjes/flessen/drinkpakjes die ze tegenkwamen 

in de dichtstbijzijnde prullenbak gooiden. En alles bij 

elkaar scheelt dat een heel stuk. 

 

Deze zomer zijn een flink aantal bankjes in het 
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Waterwingebied opnieuw gelakt, vernieuwd en/of verplaatst. Prullenbakken zijn vervangen. 

De opslag van struiken en onkruid langs een aantal paden is verwijderd zodat je niet meer 

onverwacht tegen iemand op botst. Een groot stuk van het Waterwingebied is het afgelopen 

jaar transparanter en overzichtelijker en sociaal veiliger geworden. Dat is natuurlijk allemaal 

heel goed en mooi en prachtig, maar persoonlijk vind ik dat het Waterwingebied nu op (te) 

veel plekken wel heel erg op een gewoon "park" begint te lijken. En dat is beslist niet mijn 

favoriete scenario. Ik zou graag iets meer terug zien van het onverwachte, het ongerepte, het 

niet zo geplande. Natuurlijk realiseer ik mij dat het Waterwingebied ook een buurtpark is. Ik 

zie daar dagelijks het afval van in de struiken en op de grasvelden. Ik mis op dit moment iets 

te veel de aandacht voor de ecologie. In de toekomst kom ik daar graag nog eens op terug. 

 

Tot slot nog een bijzondere ervaring. Op 13 september was de avond warm en zacht. De 

wolken van de dagen daarvoor waren weggetrokken waardoor je plotseling zag dat het net 

volle maan was geweest. Ik besloot om de honden 's avonds laat in het Waterwingebied uit te 

laten. Normaal gesproken raken je ogen snel gewend aan het donker en zie je -als je ogen zich 

even hebben kunnen aanpassen- ook 's avonds in het Waterwingebied redelijk goed waar je 

loopt. Niet die avond! Het maanlicht was in de heldere lucht zo fel dat ik er af en toe door 

verblind werd. Zoals je overdag de zon door de bladeren ziet schijnen en plekjes zonlicht 

tussen de bomen ziet, zag ik die avond de schaduw van bomen en bladeren in het maanlicht 

en stukjes maanlicht tussen de bomen. Sprookjesachtig! 

Juni 2003 

Was het allang juli voordat ik in de gaten had dat juni voorbij was en ik weer een stukje moest 

schrijven. Al die drukte rond het begin van de vakanties. 

Al in mei was het me opgevallen dat er in het Waterwingebied wel erg drastisch gemaaid werd. 

Binnen een week werd het ene veldje na het andere veldje voor 80 tot 100 % kaal gemaakt. Als boer 

had ik dat ook zo gedaan. Gras maaien als er een mooie periode aankomt en dan binnenhalen zodra het 

hooi droog is. Het ziet er misschien wel mooi strak uit, maar voor veel vlinders en andere insecten is 

dat een ramp. Vlinders leven ook op bij mooi weer. En dan verdwijnt ineens in de wijde omtrek al hun 

voedsel (nectar van bloemen). Bovendien verdwijnen zo ook -voor een aantal vlinders- de planten 

waarop ze hun eitjes afzetten. Veel vlinders zijn daar erg kieskeurig in en leggen hun eitjes alleen 

maar op bepaalde planten. De rupsjes die uit die vlinder-eitjes komen lusten alleen maar die ene plant. 

Zulke planten worden waardplanten genoemd. Verbazingwekkend genoeg is de brandnetel een heel 

belangrijke waardplant voor veel vlinders. Dus belde ik naar de gemeente om te informeren waarom 

ze dat zo deden. De mevrouw die ik aan de telefoon kreeg -verantwoordelijk voor het maaibeleid- was 

verbaasd. Dat was beslist niet de bedoeling. Er hoorde steeds maar 1/3 van de velden gemaaid te 

worden. Ze ging dat nader overleggen. Toen ik haar later terugbelde vertelde ze dat de uitvoerder zich 

niet goed aan de afspraken had gehouden. Voor volgend jaar komt er ook een simpeler maai-plan, 

omdat het voor de uitvoerder nu ook wel lastig is om te weten of hij linksom of rechtsom moet 

maaien. Dat is mooi voor de vlinders van volgend jaar.  

Juni was dit jaar voor de vlinders overigens verder een prima maand. Vlinders vliegen alleen maar bij 

mooi weer. Daarom is het ook zo leuk om vlinders te tellen. Dat hoeft alleen maar als de zon schijnt. 

En in juni scheen de zon volop. Dit was echt een voorjaar met een gouden randje. Maar ook wel een 

beetje een stoffig randje, omdat het steeds droger werd. Er staan zelfs bomen met hele takken met 

bruine bladeren in het Waterwingebied. Gelukkig eindigde juni (en begon juli) met een paar dagen 

behoorlijke regen. Heerlijk! Het gras was dankbaar. We zijn namelijk ook nog een ochtendje -in de 

zon- bezig geweest om grassoorten te determineren. Eigenlijk zou dat veel vaker moeten gebeuren, 

want/maar het kost erg veel tijd. In ieder geval kunnen we nu Thimotee-gras en (waarschijnlijk) reuze-



zwenkgras aan de soortenlijst toevoegen. Inmiddels is de bloeiende cichorei gesignaleerd langs de 

spoorlijn en wilde bosaardbeitjes in zowel het oefengebied als in het Noordelijk Waterwingebied. We 

hebben de Dagkoekoeksbloem gezien, bloeiende braamstruiken, groene vlierbessen, de eerste -nog 

groene- hazelnoten, groene rozenbottels en al oranje lijsterbessen. Reden genoeg om weer eens te gaan 

rondlopen lijkt mij. 

Mei 2003 

"In mei leggen alle vogels een ei (behalve het paard, die legt het al in maart)". De meeste 

vogels leggen hun eieren al veel eerder. We hebben allemaal de afgelopen maanden wel eens 

ergens vogeltjes gezien met de snavel vol met strootjes, takjes e.d. om hun nest te bouwen. Of 

-wat later- vogels met een snavel vol met wormen om hun jongen te voeren. Het zijn drukke 

tijden voor de vogeltjes. Je hoort ze ook de hele dag in het Waterwingebied zingen, fluiten, 

jubelen. Dat is overigens -meestal- niet van plezier of geluk, maar gewoon om hun eigen 

territorium, het gebied waar zij voedsel verzamelen voor hun jongen, af te bakenen en te 

verdedigen. Als je ziet hoeveel kauwen, kraaien, eksters en Vlaamse Gaaien er in het 

Waterwingebied voorkomen, moeten daar wel heel veel kleine zangvogeltjes leven. Kauwen, 

kraaien, eksters en Vlaamse Gaaien leven namelijk ook van eieren en jonge vogels. Als je dan 

bedenkt dat sommige zangvogeltjes zelfs twee of drie nesten achter elkaar grootbrengen, moet 

je wel respect krijgen voor de energie van die kleine beestjes. En hoef je ineens minder jaloers 

te zijn op die "vrije" vogeltjes. Want het is zwoegen.  

 

Mei was altijd de voorjaarsmaand, maar geldt nu al enige jaren ook als de eerste zomermaand. 

Dit jaar was het wat minder, maar hadden we daarvoor drie prachtige droge maanden gehad. 

Toch vallen de IJsheiligen nog steeds in mei, officieel op 11 t/m 14 mei. In die periode kan er 

plotseling weer nachtvorst optreden. Een koude-inversie heet dat in de meteorologie. En het 

was half mei 's nachts inderdaad koud, met hier en daar vorst aan de grond. In de tuinbouw 

geldt dat je na de IJsheiligen groenten in de koude grond kunt planten en voor de tuinierders 

dat je na de IJsheiligen geen beschermingsmaatregelen tegen nachtvorst meer hoeft te nemen. 

Er schijnt echter een tendens aan te wijzen te zijn die aangeeft dat die koude periode meer 

naar juni opschuift. Ook na de IJsheiligen treedt er dus nog wel eens nachtvorst op. Weer een 

zekerheid minder.  

 

En dan de Koekoek. De vogel die het duidelijkst 

zijn eigen naam roept. Het zijn overigens -

volgens mijn vogelboek- de mannetjes die hun 

naam roepen. Ergens midden in mei stond ik pal 

onder een boom waar een koekoek in zat te 

roepen. Te roepen naar een vrouwtje dus. Maar 

hoe ik ook keek, ik kreeg hem niet te zien. 

Koekoeken zijn -zoals dat heet- broedparasieten. 

Vrouwtjes leggen een ei in het nestje van een 

kleine zangvogel. Verbazingwekkend is dat dat 

koekoeksei (bijna) dezelfde kleuren heeft als de 



andere eitjes in het nest. Dat betekent dat Koekoeks-vrouwtjes echte specialisten zijn. Omdat 

het koekoeksei er zo bekend uitziet (en de meeste vogels niet kunnen tellen) broedt het 

nietsvermoedende zangvogelvrouwtje alle eieren uit. Het koekoeksei komt het eerste uit. Dan 

gooit vervolgens het koekoeksjong de andere eieren of desnoods alle andere jongen uit het 

nest. En het zangvogelpaar heeft er een flinke klus aan om dat ene koekoeksjong dat overblijft 

te voeden. Wat ouderliefde al niet vermag. 

De tragiek van de koekoek is dat zij een specialist is in het leggen van speciale eieren, maar 

dat zowel hij als zij ook een heel specifieke smaak hebben wat betreft hun voedsel. 

Volwassen koekoeken eten een bepaald soort harige rupsen. Dat voedsel is maar een paar 

weken -soms zelfs maar een paar dagen- op dezelfde plek beschikbaar. Daarna moeten ze 

weer verder, op zoek naar een nieuwe vindplaats voor voedsel. Zelfs al zouden ze dat willen 

zouden koekoeken niet genoeg tijd hebben om hun eigen eieren uit te broeden en hun jongen 

te voeren. 

April 2003 

Witte bloesems aan kale takken. Dat is bijzonder. Vroeger was dat al gauw reden om er een 

mirakel in te zien Bij de witte bloesems van de sleedoorn hoort dan ook een verhaal, een 

Christuslegende, een Paasverhaal.  

 

De doornenkroon van Christus werd gemaakt van sleedoorntakken. De sleedoorn heeft 

namelijk echte doorns, anders bijvoorbeeld dan de roos waarvan je de doorns zo kunt 

afbreken. "De struik zelf vond dit vreselijk en vroeg om vergiffenis.  

Maar omdat hij er natuurlijk ook niets aan kon doen, kreeg hij als troost voortaan takken met 

grote witte bloemen in de kleur van de onschuld: wit". 

 

Het citaat is uit een erg fraai, informatief en betrokken werkstuk dat Drieëtte Reesinck voor 

de IVN maakte over (een stukje van) het Waterwingebied. De sleedoorn is de voorouder van 

onze gekweekte pruim en was al in de oudheid geliefd vanwege de wijn -en later gin- die je 

van de bessen kan maken. 

 

Een andere Christuslegende, ook een Paasverhaal, vertelt dat het roodborstje aan zijn rode 

borst kwam omdat het kleine maar eigenwijze diertje probeerde om de doornenkroon te 

verwijderen en zo wat bloeddruppels op zijn borst kreeg. Bijzondere verhalen. 

En toen ging het eindelijk regenen. Pas aan het eind van de maand overigens. Daarvoor 

hadden we nog een paar prachtige weken gehad met ook nog veel vrije dagen. Er vlogen al 

vlinders in het Waterwingebied. Niks te klagen dus, al blijft het natuurlijk jammer dat 

Koninginnedag wat verregend is. Maar het bleef lang genoeg droog om met veel plezier door 

het Waterwingebied te lopen. Na de regen schiet het groen de grond uit: kruiden, bloemen, 

bloeiend gras. Dank zij de zon was de lente allang begonnen, maar na de regen begint het pas 

echt. Een groepje beuken op een van de veldjes was helemaal kaal achtergelaten door de 

oktoberstorm. Normaal bewaren beuken veel van hun verdroogde bruine bladeren tot aan het 

voorjaar. Na de oktoberstorm stonden ze plotseling vreemd kaal op het veldje. En nu stonden 

ze -van de ene op de andere dag- volop in nog heel lichtgroene blaadjes. En ik zag ook weer 



slakken. Kleine huisjesslakken deze keer. De laatste 

week groeien ook de boventuintjes(zie links) weer 

uitbundig. De kleine boventuintjes die zich ontwikkelen 

in de knotten van essen, wilgen en elzen waar zich door 

wind, regen en verrotting humus en zaadjes verzamelen. 

Zo kan je in de kop van een geknotte els (of es of wilg) 

plotseling een jonge vlier zien groeien, maar ook 

paardenbloemen, varens en nog veel meer onverwachte 

planten. Een bijzonder fenomeen en leuk om te 

bekijken. En ten slotte nog een waarschuwing, een 

goede tip, of een stukje folklore. 

 

De nacht van 30 april op 1 mei geldt in het Germaanse 

deel van Europa traditioneel als Walpurgisnacht. 

Oorspronkelijk een nacht waarin de Germaanse godin 

Freya, de godin van de vruchtbaarheid, vereerd werd. 

Later, onder invloed van het christendom, werd deze 

nacht getransformeerd tot de nacht van de heksensabbat, de nacht dat de heksen zich 

verzamelen. Vlierbladeren op deuren en ramen beschermen je dan tegen heksen. In 

Angelsaksische landen vrezen ze de heksen aan de vooravond van St. Jan en daar zweren ze 

bij kruisen van lijsterbesstruiken. U ziet maar wat u doet. 

Geniet in ieder geval van de rest van het voorjaar en het begin van de zomer. 

In het waterwingebied: Maart 

Speenkruid! Het voorjaarbloemetje! Van die plakkaten kleine gele sterretjes onder de struiken 

vroeg in het voorjaar. Natuurlijk zijn er al eerder bloemetjes in het wild: muur & het 

madeliefje al in januari. Maar het Speenkruid spettert zo duidelijk onder de struiken vandaan 

dat je het niet kan missen. 

 

Het is ook nog een bijzonder bloemetje -heb ik opgezocht- met hier en daar wat maartse 

nukken. Familie van de Ranonkel, met maar drie kelkbladeren terwijl hij wel 8-12 

kroonbladeren heeft. Een eigenwijs en uitbundig bloemetje dat overigens alleen maar te zien 

is als de zon schijnt. Als de zon niet schijnt gaat het bloemetje gewoon niet open. Dubbel pech 

dan dus. In juni sterven overigens de bovengrondse delen van de plant al af en dan zie je dus 8 

maanden niets meer. Nu gaan zien dus. Er is in het Waterwingebied nu trouwens ook 

bloeiende hondsdraf te zien (kleine blauwe bloemetjes) en ook de eerste paardebloemen. En 

de eerste zuring en jonge brandnetels. Zin in brandnetelsoep of gesmoorde brandnetels (lekker 

met een beetje knoflook), dan moet u er nu bij zijn. Het recept voor brandnetelbier houdt u 

nog tegoed. En er is nog veel meer te zien, te horen en te ruiken in het Waterwingebied. Het is 

nu druk in de natuur. Want het was weer een prachtige maand maart. Althans wat de zon 

betreft. En het was ook nog droog. Slechts de helft van de normale neerslag voor maart, 

terwijl februari ook al droog was. Er waait stof op als je een bal over een veldje trapt. Je mag 

stiekem hopen dat April niet weer zo perfect zonnig en zonder neerslag verloopt. In de krant 
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las ik vanmorgen: "Een droge maart is goud waard, als het in april maar regenen wil". Maar of 

dát spreekwoord wel klopt? 

Februari 2003  

 

Beste Leejo, 

Kan je in februari -in plaats van zoals altijd een leuk, positief verhaaltje- niet eens een ontzettend 

chagrijnig stukje schrijven over die klojo's van de RWA die steeds weer met hun tracktors en autootjes 

diepe sporen trekken in het gras van het Waterwingebied, die mensen van het voetpad rijden, die rode 

kornoeljes snoeien "omdat ze misschien wel over het voetpad hingen", die eindeloos "ter inspectie" 

rondrijden door het Waterwingebied, maar alle keren te beroerd zijn om de prullenbakken (of wat er 

nog van over is) te legen of zelf een overduidelijk zichtbare blauwe vuilniszak vol oude schoenen 

weigeren mee te nemen. Alle prullenbakken in het hele Waterwingebied zijn rond Nieuwjaar kapot 

gegaan. Dat er geen geld is om ze te vervangen dat kan ik beredeneren, hoewel ik het belachelijk vind. 

Maar als gebruikers dan toch het vuil rond die resten van prullenbakken verzamelen en dat vuil is rond 

midden februari nog niet verwijderd (terwijl de RWA toch constant en massaal in het Waterwingebied 

aanwezig is), dan word ik echt erg boos. Schande! Een Wanprestatie! 

Zo, dat moest me even van het hart. 

Groet, Leejo 

 

Zo probeerde ik op 10 februari de link naar deze stukjes uit. En het werkte! Niet alleen kwam dit 

berichtje aan, en in mijn maandelijkse verhaaltje (u kunt dus ook een reactie sturen), maar 

bovendien waren de volgende dag de vuilnisresten rond de restanten van de prullenbakken en die 

rare vuilniszak die al sinds december in een sloot lag opgeruimd. Maar dat was waarschijnlijk omdat 

iemand het Wijkmeldpunt had gebeld. 

Dat wijkmeldpunt dreigt overigens binnenkort te verdwijnen, weer zo'n erg slecht idee. Die Rode 

Kornoeljes bleken overigens ook Wilde Kardinaalsmutsen te zijn. Hoe die daar komen (in het 

Koeiengebied, vlak achter de "Visboer", de vent plek dus) is ook niet zo duidelijk. Misschien een 

restant van de tuinen van de boerderijen die daar tot ca. 1965 stonden? Binnenkort -elders op de 

site- meer informatie over voormalige boerderijen in het huidige Waterwingebied. Verder was dit 

natuurlijk een prachtige februarimaand. De zonnigste sinds ze in De Bilt gegevens zijn gaan 

bijhouden. De zonnigste ooit vind ik altijd wat overdreven. Weet u hoe prachtig februari in 1742 

was? Of in 578? Het spreekwoord van mijn vader dat ik u vorige maand probeerde aan te smeren 

bleek dus nergens op te slaan. Maar misschien heeft hij u en mij -zich verkneukelend- daarboven wel 

een plezierige poets gebakken. Het was wel veel. Ik heb een aantekening van 13 februari (de dag 

voor Valentijnsdag): 

"Een dag van grote getallen: 's middags 2 reigers op nog geen 10 m. van elkaar die tegenover de 

Trekvogelweg mismoedig over het bevroren water zitten te kijken. Op dat ijs een grote groep 

eenden, waarvan vooral de oranje tenen ineens opvielen. En later 's middags, binnen 5 minuten, 12 

eksters in een boom en 8 kraaien op een veldje in het Waterwingebied. Een paar dagen daarvoor al 

een groep van zeker 20 Vlaamse Gaaien in het bosje bij de spoorlijn. Groepstrek? 

Voorjaarsvergadering?" In het Waterwingebied -en dat viel verschillende gebruikers op- zijn een 

aantal bomen gemerkt met een oranje kruisje en is er onderaan de stam een hele ring uit de bast 

gekapt. Dat is niet het werk van een maniakale gek, maar een bewuste poging om meer spechten aan 

te trekken. De bomen waren dood of in een slechte conditie en zijn -door de RWA- "geringd" zodat ze 

doodgaan en daardoor aantrekkelijk worden voor allerlei wormen en torretjes en daardoor weer 



voor Spechten. We zien in het Natuurlogboek al een toenemend aantal Spechten en we kunnen deze 

ontwikkeling alleen maar toejuichen. En tot slot: de eerste groene blaadjes eind februari. Eerst de 

Vlier en daarna de Hondsroos. 

Na al dat prachtige weer van de afgelopen weken hoeft het maar even een beetje vochtig te worden 

en alles schiet de grond uit. Een fijne lente de komende tijd. 

Januari 2003  

 

Januari is altijd een wat merkwaardige maand. Zeker het begin van januari. Een beetje onthecht, een 

beetje sprookjesachtig. Na alle plechtige en heftige feestdagen ben je nog niet meteen helemaal 

terug op aarde in het nieuwe jaar. Zeker niet als het zo koud begint als dit jaar.  

 

In het Waterwingebied ontdekten we sneeuwsporen van 

een Ecco. Bij nader inzien bleek die niet zo zeldzaam te zijn. 

Door sneeuwsporen ontdek je soms echter -als je er op tijd 

bij bent- wel dingen die je normaal niet kan zien, of niet 

kan weten. Erg bijzondere sporen hebben we deze keer 

niet kunnen ontdekken. 

Maar misschien zag u wél 

iets bijzonders. Meldt het 

bij "Natuurlogboek".  

 

Wel zagen we een knot-es waar grote rode ijspegels uithingen. Een soort "Reuzendwerg met 

IJsbaard" of "Boom met Bloedend Hart". Dat paste voor mij wel in de symboliek van begin januari. Op 

6 januari was het feest van Driekoningen. Een vleugje Kerstmis terug in Januari. Driekoningen is een 

Vlaams/Nederlands volksfeest waarbij (natuurlijk in een ver verleden, het feest gaat terug tot de 

middeleeuwen) armen, verkleed, in groepjes van drie (de drie wijzen uit het oosten) door het zingen 

van liedjes hun wintervoorraden wat probeerden aan te vullen. Tegenwoordig is het -in sommige 

delen van Nederland- een kinderfeest, min of meer vergelijkbaar met Sint Maarten.  

 

Het bleef ruim twee weken koud. We zagen op een zonnige dag hele zwermen meeuwen boven de 

vijver in het noordelijk deel van het Waterwingebied. Waarschijnlijk omdat het ijs dun genoeg was 

om makkelijk wat vis te vangen. Daarna kwam -half januari- de Antoonslente. Ik had ook nog nooit 
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van de Antoonslente gehoord, maar ik las in de krant dat er rond 17 januari -Sint Antonius- vaak een 

periode is van zachter weer. Zoals dit jaar dus. Het kan ook gebeuren dat het midden in januari juist 

extreem koud is: "Sint Antoon en Sint Sebastian brengen het hardste van de winter an". In die zachte 

periode vielen er overigens ook nog genoeg sporen te ontdekken. Zo kon je nog dagenlang op de 

drassige veldjes en paden zien dat er een paard in het Waterwingebied had gelopen en toonden de 

vele witte vlekken op struiken, bladen, takken in het populierenbosje duidelijk aan dat hele zwermen 

kauwtjes hier nog regelmatig de nacht doorbrengen. Op een donderdagmiddag liep ik -in de 

schemering- met de honden door het Waterwingebied. Dramatische luchten met zware wolken. 

Plotseling knetterden er van verschillende kanten bliksemschichten en donderslagen door de lucht 

en de hemel werd steeds zwarter. Prachtig, totdat er een felle hagelbui losbarstte. Terwijl ik met de 

honden naar huis vluchtte schoot mij een spreekwoord te binnen dat mijn vader nog wel eens 

gebruikte: "Onweer op het dorre hout, brengt een voorjaar nat en koud". Nou waren er al 

Elzenkatjes te zien en had iemand ook al de winterakoniet gespot (zie natuurlogboek) en had mijn 

vader ook wel eens de neiging om ter plekke spreekwoorden te verzinnen, maar u bent alvast 

gewaarschuwd. 

December 2003  

 

Ze zijn terug, de konijnen. Jarenlang, maar dat is ook al weer jaren geleden, kon je in het 

Waterwingebied geen veldje oplopen of de konijnen stoven alle kanten op. Toen kwamen er de 

myxomatose en andere konijnenziektes. Dat zorgde er voor dat er de laatste jaren geen konijn meer 

te zien was.  

 

Nou zal je midden op de dag zelden een konijn zien. Het zijn in principe dieren van de schemering. 

Tegen zonsondergang en zonsopgang komen ze buiten om te eten. En te poepen. Want dat is 

typerend voor konijnen, ze leggen hun karakteristieke keuteltjes altijd op dezelfde plaats. Een soort 

van konijnen wc. En als het daar te vol wordt zoeken ze weer een andere plek. Zo weet ik dus ook dat 

er weer konijnen zijn, door die verzamelingen van konijnenkeutels. Echte konijnen heb ik nog niet 

gezien, maar ja, je kan je voorstellen dat een konijn zich tegen kerstmis een beetje gedeisd houdt. Er 

zijn in december ook nog meer bijzondere dieren gespot in het Waterwingebied. 

 

Op tweede kerstdag is bij de stuw in het middelste gedeelte van het 

Waterwingebied een IJsvogel gezien. IJsvogels zoeken hun voedsel 

alleen in bijzonder schoon water. Dat bijzondere stukje water is 

blijkbaar erg schoon want in de zomer bloeien er ook waterlelies. En 

die bloeien ook alleen maar in bijzonder schoon water. Overigens 

staan daar vlak bij ook een aantal bijzondere eiken. Maar daarover 

later meer.  

Verder werd tussen kerst en nieuwjaar in het noordelijk deel van het Waterwingebied een dier 

gezien dat een marter of een bunzing zou kunnen zijn. In het middengedeelte van het 

Waterwingebied zijn al eerder wezels of hermelijnen gezien. Maar daarvoor was dit dier te groot. 

Misschien gewoon een verdwaalde grijze kat. 
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Met name in de herfst, winter en het vroege voorjaar zijn er momenten waarop je in het 

Waterwingebied dieren tegenkomt die je er niet verwacht. Dat ligt aan de winter- en zomer- trek, 

maar ook aan het feit dat er gewoon minder beschutting is. De schemering, ’s ochtends vroeg en ’s 

avonds laat zijn natuurlijk de beste momenten, al was het alleen maar omdat er dan minder mensen 

in het gebied zijn. Geef uw bijzonder waarnemingen door, wij proberen er een soort logboek van te 

maken. Wist u bijvoorbeeld dat er op 13 september 2000 een levende paling gezien werd, 

kronkelend op weg naar de vijver in het noordelijk deel van het Waterwingebied?  

 

Verder was december erg koud of erg nat. Ikzelf heb niemand zien schaatsen op de vijvers, ik heb wel 

gezien dat een aantal aangestoken vuurtjes spontaan gedoofd lijken te zijn door het vocht. Er is -

dankzij het vuurwerk- geen prullenbak meer heel in het Waterwingebied, maar de slootjes en 

greppels staan, zoals het hoort, weer vol water. Op oudejaarsavond liep ik vlak voor middernacht 

door het Waterwingebied. Niet omdat ik bijzonder eenzaam was, maar omdat ik de honden uitliet 

vlak voordat het vuurwerk los zou barsten. In het gebied zelf was het volkomen stil en kon je een 

groot deel van de (bewolkte) hemel zien. Vanuit de twee wijken er om heen spoot vuurwerk de lucht 

in en echoden de knallen tegen de flats terug. Dé perfecte plek om het nieuwjaarsvuurwerk te zien. 

Maar ja, thuis wachtten de oliebollen en de champagne en een mens kan niet alles tegelijk hebben. 

 

Ik wens u een vreugdevol en vrolijk 2003. 

november 2002  

 

Van oudsher de maand van mist, dreigende luchten en regen. Dat klopte wel een beetje. 

Slachtmaand ook, vandaar Sint Maarten op 11 november, waarbij -lang geleden natuurlijk- arme 

mensen bij de rijke boeren langsgingen voor wat slachtafval om ook een voorraadje te hebben voor 

de barre winter. Niks geen kinderfeest dus. 

 

Slachtmaand ook wel een beetje in het Waterwingebied. Er blijft flink gekapt worden, ook al 

vanwege de stormschade na 27 oktober. Inmiddels is ook de tennisbaan / het volleybalveld in het 

noordelijk deel van het Waterwingebied opgeknapt. Dat was iets wat Piet en Martha van der Doe al 

jaren geleden -toen ze nog lid waren van de Groengroep van het WBT Liendert-Rustenburg- al 

beloofd is. Lang gewacht, toch gekregen. 

 

En gelukkig hoefden niet alle bomen op het veld gekapt te worden zoals oorspronkelijk het plan was. 

Al met al veel moddersporen van tracktors en aanverwante voertuigen in het Waterwingebied. En 

dat hoort ook een beetje bij november. Net als de zwermen kauwtjes die elk jaar rond deze tijd in de 

schemering in het noordelijk deel van het Waterwingebied neerstrijken. Spookachtig voor de een, 

sfeervol voor de ander. Wist u overigens dat kauwtjes, net als bijvoorbeeld zwanen, koppels voor het 

leven vormen. Dat ze elkaar niet kwijtraken in zo’n wolk vogels! 

Nu we het toch over vogels hebben: de roodborstjes die u nu -soms- in het Waterwingebied ziet zijn 

niet dezelfde vogeltjes die u deze zomer zag. Die vogeltjes van deze zomer zitten al lang en breed in 

Zuid Frankrijk. De roodborstjes die u nu ziet komen uit het hoge noorden. Net als de spreeuwen 

trouwens. Als spreeuwen mensentaal zouden spreken zou u nu overal Russisch en Zweeds horen. 

Misschien is Zuid Frankrijk niet zo’n gek idee. Hoewel, dan misschien maar meteen naar de Caraïben. 

Maar ja, als de kachel thuis het goed doet, valt er in het waterwingebied ook genoeg te genieten. Een 



mens kan niet alles tegelijk hebben. 

Oktober 2002  

 

De blaadjes van de populieren waren heel eigenwijs al eerder ratelend naar beneden gekomen, maar 

veel bomen in het Waterwingebied bleven lang groen. Pas na de herfstvakantie begonnen de 

blaadjes serieus te verkleuren. 

Mistige morgens, de geur van aarde en nat gras. En van gehakseld hout afkomstig van de 

snoeiactiviteiten van de mannen van de RWA. Ook voor de blaadjes vielen was het op sommige 

plaatsen in het Waterwingebied al een stuk kaler geworden.  

 

Voordat de jongens van de RWA met het periodiek groot onderhoud begonnen (eens in de zoveel 

jaar pakken ze de zaken eens stevig aan) was een delegatie van de Vrienden al met een 

gemeenteambtenaar door het Waterwingebied gelopen om te zien wat er moest gebeuren. De 

Vrienden hadden daarbij natuurlijk het beleidsplan van de Vereniging in het achterhoofd.  

 

De braamstruiken, die hier en daar al bijna paden overwoekerden, zijn flink teruggesnoeid. Als je 

bramen hun gang laat gaan overwoekeren ze alles. Daardoor is er langs veel paden weer een strook 

vrije ruimte gekomen zodat het gebied opener en overzichtelijker oogt. Ook de ingangen van de 

verschillende gebieden zijn duidelijker zichtbaar gemaakt. 

 

Hier en daar zijn stukken bos ook flink uitgedund. Uitgangspunt is daarbij dat soorten die het goed 

doen flink gesnoeid worden, zodat soorten die het moeilijker hebben meer kans krijgen. Het 

snoeihout is -zoals altijd- op de plek achtergelaten, o.a. als schuilmogelijkheid voor kleine dieren. Om 

geen al te rommelige indruk te krijgen zijn deze keer de takken als een soort muurtjes tussen de 

bomen en struiken opgestapeld. Heerlijk voor egels en andere dieren en bovendien een authentieke 

herinnering aan de singels zoals die hier van oudsher stonden. 

 

Ook zijn de bomen op een aantal oevers drastisch gesnoeid. Soms 

schrik je wel even, maar het is ook leuk om ineens het water en ook 

de overkant van het water te zien en je te realiseren dat die 

eigenlijk ook bij het Waterwingebied horen. Nu kun je bijvoorbeeld 

weer goed zien dat er tegenover de vent plek aan de Van 

Randwijcklaan een echte vijver ligt. Nog niet helemaal duidelijk is 

trouwens of ook nog de slootjes in het Waterwingebied geschoond 

gaan worden. Dan kan je weer beter zien hoe het landschap er hier 

zo’n 30 jaar geleden uitzag: weilanden en slootjes met knotwilgen. 

 

Nergens zijn overigens de wortels gerooid en de meeste gesnoeide 

bomen en struiken zijn waarschijnlijk weer op volle sterkte terug 

tegen de tijd dat de RWA over een aantal jaar weer eens stevig te 

keer gaat in het Waterwingebied. Een verrassende herfst in ieder 

geval. 

 

En tenslotte maakte de storm op zondag 27 oktober het dan nog 
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even af en liet het Waterwingebied nog leger achter dan het al was. Wervelstormen van gekleurde 

blaadjes over de open veldjes, krakende bomen, rondvliegende takken, windkracht negen in een 

woest zonlicht. Voor zover ik weet zijn een aantal bomen gescheurd en is er een abeel bij de vijver bij 

het spoor volledig ontworteld. Toen ik die boom zag liggen dacht ik trouwens: "laat die boom 

gewoon liggen, zaag de dunste takken er af, hang er een touw aan en je hebt een fantastisch 

speeltoestel". Bij de vijver, met een bankje bij het wortelgat (ook een leuke hut trouwens). Maar 

helaas, de volgende dag was hij door de ijverige jongens van de RWA al in stukken gezaagd. Jammer, 

maar je kan niet alles hebben. 

September 2002  

 

Juni en juli in het ziekenhuis. De hele zomer voorbij. Wat een ellende. 

Nou dat viel mee. Allereerst stelde de zomer in juni en juli niet zoveel voor, werd mij verteld, maar 

een paar warme dagen. Maar het kan zijn dat iedereen heel vriendelijk tegen mij gelogen heeft. In 

het ziekenhuis kon ik niet naar buiten kijken. Veel dank daarom voor al die leuke kaartjes. 

 

In augustus heb ik heerlijk genoten van prachtig weer en de kleuren en geuren (o.a. barbecues en 

kampvuurtjes, ik ben dol op kampvuurtjes) in mijn eigen tuin. 

 

En zo rond september werd ik weer eens naar het Waterwingebied gereden. Of liep ik -even later- 

zelf. De kortste weg naar het eerste bankje. Daar wachtte ik dan braaf tot Riekje haar rondje met de 

honden had gelopen. Ik vergeleek de verschillende bomen, keek naar de lucht, ik had het koud, of de 

zon was veel te warm, ik luisterde naar de wind en de treinen op het spoor, praatte wat met 

iedereen die voorbij kwam (nog heel erg bedankt voor alle belangstelling), genoot maar verlangde 

heel erg naar het moment dat ik weer zelf door het Waterwingebied kon lopen. 

 

Omdat de honden er aan gewend waren geraakt dat ze van mij een 

beloning kregen als ze weer bij mij op mijn bankje waren, kon het 

gebeuren dat Riekje ze ineens halverwege haar rondje kwijt was. 

Dan waren ze op eigen houtje maar alvast naar mij teruggehold om 

iets lekkers te krijgen. Tikoes -bastaard Mechelse Herder- ging 

daarna weer op zoek naar Riekje (dan kreeg hij nog een keer als ze 

samen terugkwamen) en Tinka -Saarloos Wolfhond- komt nog 

steeds enthousiast naar me toe als ik ergens op een bankje ga zitten. 

 

Inmiddels loop ik elke dag minstens een heel rondje mee (soms zelfs twee) en laat ik een enkele keer 

de honden weer zelf uit. En ik ben (bijna) elke dag verbaasd of verwonderd over nieuwe dingen die ik 

zie of dingen die ik nieuw zie. Ineens -zomaar- twee verdwaalde aalscholvers in de vijver. Ik weet niet 

eens meer of die dag de visboer op zijn vaste plekje stond. Ik heb nog niet het hele Waterwingebied 

opnieuw gezien, maar dat komt. Stap voor stap. Je kan niet alles tegelijk hebben.  

 

Leejo van Putten 
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