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Versmalling Weg van de Vrijheid 
Wij waren eind vorig jaar aangenaam verrast toen wij hoorden van de werkzaamheden aan de  Weg 
van de Vrijheid. In het verleden is er weleens over gesproken om deze hele weg te verwijderen. 
Daar heeft het wijkbeheerteam in die tijd van gezegd: eerst onderzoeken wat de gevolgen voor de 
woonstraten zijn.  
Deze discussie heeft nu niet gespeeld. Nu ging het over een meer natuurlijke afwatering en minder 
verharding. Het Waterwingebied krijgt er dus extra groen bij. 
 



De nieuwe groenstrook wordt met enig reliëf ingericht. De lage delen van de strook worden wadi’s 
genoemd. Daar hoopt het regenwater zich op om langzaam in de grond te kunnen zakken. In de 
wadi’s komen enigszins verhoogde regenafvoerputten, zogenoemde slokops te liggen. Komt het 
water hoger dan het slokop-niveau, dan wordt het teveel aan water versneld afgevoerd. Deze 
regenwaterafvoer in twee snelheden heeft te maken met nieuwe inzichten en houden verband met 
de hevige regenbuien als gevolg van de klimaatverandering. 

 
 
Excursie Waterleidingbedrijf Hogeweg 
Eind oktober waren we te gast bij Vitens, bij het voormalige waterpompstation aan de Hogeweg. 
Renée van Assema, eerst stadsecoloog,  is nu ecoloog bij Vitens, die met al zijn waterwingebieden 
veel groengebieden heeft.  
Wij werden met koffie en thee ontvangen en kregen eerst met een powerpoint een algemene uitleg. 
Daarna zijn we door het bedrijf gelopen en konden de pompen, sproeiers en ‘watervallen’ bekijken. 
 
Achter het architectonische voormalige pompstation zijn nog steeds de gebouwen waar het 
‘ruwwater’ vanaf de winningsgebieden ‘Koedijkerweg’ en ‘De  Holk’ (bij Nijkerk) via buizen 
binnenkomt en waar het tot drinkwater wordt gemaakt. 
 

                
 
Dat ruwwater zit al een paar eeuwen in de grond en wordt goed beschermd door een kleilaag. Het 
water heeft een constante temperatuur. Hierdoor zitten er geen bacteriën of virussen in.  
In de bodem zitten wel minerale stoffen, dus ook in het water, zoals hier ijzer en mangaan.. Die 
worden er uitgefilterd, o.a. omdat deze stoffen verstoppingen in leidingen en bijvoorbeeld 



douchekoppen kunnen veroorzaken. Bij dit reinigingsproces komen geen chemische middelen te 
pas. Het ruwwater wordt alleen maar belucht (d.w.z. zuurstof aan toegevoegd).   
Hiervoor zijn sproeiers aangebracht en door verneveling kan het zuurstof zich gemakkelijk aan het 
water binden. Hierdoor oxideren deze mineralen in het water en kunnen er zo gemakkelijker 
worden uitgefilterd. Eén keer per week worden de filters schoongespoeld. Het spoelwater wordt 
opgevangen in een bezinkbak buiten op het terrein. 
 

           
 Sproeiers (Foto: Astrid Dudok van Heel   Reinwaterkelders (Foto Roelie Norp) 

 
Als het water op deze manier gezuiverd is, is het drinkwater en gaat het naar de bufferruimte op het 
terrein: de reinwaterkelders. Vanuit hier wordt het schone drinkwater gedistribueerd. Deze 
reinwaterkelders zijn zichtbaar omdat zij voor een deel boven de grond zijn gebouwd. Deze 
reinwaterkelders liggen net achter de gebouwen die je ter hoogte van de oprit A28 kunt zien (soort 
grasheuvel). Er ligt hier een reserve voor 1 dag Amersfoorts waterverbruik. 
 
Om dit proces goed te laten verlopen zijn er dag en nacht machines in gebruik. Om deze motoren te 
laten werken is electriciteit nodig. Een storing zou de hele productie en vervoer van drinkwater 
stilleggen. Er zijn daarom twee noodaggregaten. Bij een geringe storing nemen zij het proces over. 
Het was erg boeiend hierover meer uitleg te krijgen. 
 
Boekje: Stand van de natuur 2019 
Op 4 december 2019 is in Het Groene Huis de tweede editie van het boekje: “De Stand van de 
natuur van Amersfoort” gepresenteerd. Aan de hand van ruim 100 beschermde, bedreigde en 
bijzondere planten en dieren geeft dit boekje een blik op de natuur van Amersfoort.  
De gemeente zegt: “Als je weet hoe het met de biodiversiteit gaat, zegt dat veel over hoe het met de 
natuur gaat. Bovendien zegt het veel over het effect van wat we doen voor groen.” 
 
In het boekje worden verschillende bijzondere groengebieden apart beschreven. Verscheidene 
groengroepen mochten hiervoor zelf de tekst aanleveren. Wij mochten Het Waterwingebied 
beschrijven. Als u deze link gebruikt, kunt u per hoofdstukje het boekje lezen.  
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/stand-van-de-natuur 
Het Waterwingebied vindt u onder Bijzondere gebieden. 
 
De presentatie was erg boeiend, omdat er met korte presentaties allerhande groene onderwerpen aan 
bod kwamen, zoals ‘actie steenbreek’, sinusmaaien (op verschillende tijden en in bochten maaien), 



maken van een Groenkaart voor Amersfoort, inzet voor meer kruidenrijke bermen, groenere 
schoolpleinen, aandacht voor vriendelijk groen, geveltuintjes, enz.  
Als je alle gepresenteerde onderwerpen hebt aangehoord, dan is het groenbeleid ontzettend 
veranderd in vergelijking met ‘vroeger’. Vroeger moest het openbaar ‘groen’ er vooral verzorgd 
uitzien. Nu gaat het om natuur, kwaliteit en biodiversiteit. 
 

 
Boekje: Stand van de natuur in Amersfoort 2019 

 
Eikenprocessierups. 
Vorig jaar was er in heel Nederland een explosie van eikenprocessierupsen. De behaarde rupsen 
zitten vooral op eiken en daar heeft de mens erg veel last van. De brandharen schieten los en waaien 
overal naar toe. In de zomer van 2019 voelden veel Amersfoorters hier letterlijk de jeukende 
gevolgen van. Dat wilde de wethouder dit jaar voorkomen. De gemeente heeft daarom 4 
groengebieden als pilot aangewezen om hier met natuurlijke vijanden deze rups te bestrijden. Na 
een paar jaar wordt dit geëvalueerd om te kijken of dit beleid kan worden uitgebreid. Helaas horen 
wij niet bij deze pilot. Wij proberen nu zelf de natuur een handje te helpen bij de bestrijding van 
deze rups. 
 
Linda, de ecologe van Sight, en Paul van Huis Bartels hebben samen met kinderen mezenkastjes en 
vetbollen gemaakt. De mezenkastjes zijn opgehangen vlak bij de Natuurspeelplaats. Niet met 
spijkers, maar met juteband. De vetbollen mochten de kinderen mee naar huis nemen.  

                      
 
Binnenkort worden er meer nestkastjes opgehangen met gevarieerde vliegopeningen zodat ook 
andere vogels hier kunnen nestelen. 
 
Waarom nestkastjes. 



In de bestrijding van de eikenprocessierups wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke 
vijanden. Er zijn vogels die graag deze behaarde rupsen eten. We willen deze vogels daarom zoveel 
mogelijk verleiden hier te gaan nestelen.  
De volgende vogelsoorten eten alle stadia van de rups op, zoals koolmezen, spreeuwen, 
boomklevers, spechten, wielewaal, kauwen, koekoek, vinken. 
Er zijn ook kieskeurige vogels, die alleen de heel jongen rupsen zonder brandharen eten. Dat zijn de 
winterkoning, roodborstjes, boomkruiper en alle andere bovengenoemde vogels. Als deze vogels 
een beschutte plaats gegeven wordt om hun jongen groot te brengen, snijdt het mes aan twee 
kanten. Zij hebben voer voor hun jongen, wij krijgen hierdoor minder rupsen. 
Om deze vogels te gerieven, moet je ook zorgen voor een omgeving waar ze graag willen zitten. 
Dat wordt gedaan door te zorgen voor een variatie aan bloemen en bomen die weer zorgen voor een 
variatie aan insecten e.d.. Zo wordt gezorgd dat toekomstige ‘vogelouders’ een aantrekkelijke 
omgeving hebben om te leven en zich voort te planten. Wij zullen eind van het jaar de variëteit aan 
bollen van het Stinsenveld nog uitbreiden en kijken naar het toevoegen van andere bloemen elders 
in het gebied. 
 
Er worden ook vleermuiskasten opgehangen. 
Vleermuizen jagen o.a. op vlinders. De eikenprocessierups verandert als hij uit zijn cocon komt in 
een vlinder. Het is een nachtvlinder. In het Waterwingebied zitten vleermuizen. Ook de 
langoorvleermuis. De langoorvleermuis jaagt o.a. op vlinders en motten ’s nachts of bij schemering. 
Minder van deze eikenprocessievlinders betekent minder eitjes van de eikenprocessierups. Het 
vormt dus een mooie aanvulling op de vermindering van de rupsen, waar de vogels belangstelling 
voor hebben. Kortom het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk biodiversiteit is. 
 
Biologisch afbreekbaar gif. 
Toch gaat de gemeente naast een milieuvriendelijke aanpak ook biologisch gif inzetten (Xentari) . 
Wij hebben daar direct op gereageerd, maar al snel bleek uit het antwoord dat groengebieden 
hiervan zijn uitgesloten, dus geen gif in Het Waterwingebied! 
Wel wordt gespoten op plekken waar de overlast te groot was. Denk daarbij aan lanen met veel 
eikenbeplanting en langs belangrijke verkeers- en fietsroutes. 
Om alle aangetaste eiken te kappen (was een bij de gemeente binnengekomen verzoek) is geen 
oplossing. Ontwijken kan ook niet als dit de enige weg is om ergens te komen. Ook kunnen mensen 
die allergisch zijn voor deze brandharen niet jaren wachten op het resultaat van natuurlijke 
bestrijding. Kortom de gemeente wil heel spaarzaam en beperkt gif inzetten. Het middel is uiteraard 
omstreden, want het doodt natuurlijk altijd meer dan de bedoeling is.  
 
Dat geldt natuurlijk ook voor het wegzuigen van de processierups, zoals wordt gedaan. Dan 
verdwijnt ook alles. De gemeenteraad zit er bovenop, maar het blijft discussie geven. De raad heeft 
hierover onlangs een openbaar debat gehouden, waar alle voor’s en tegen’s aan bod zijn gekomen. 
 
Na dit verhaal iets meer over de eikenprocessierups en -vlinder. 
De jonge, kleine rupsen zijn oranje als ze vanaf eind april uit hun overwinterde eitjes komen. Na de 
derde vervelling krijgen de rupsen de donkere brandharen op de rug, waardoor ze er grijsgrauw 
uitzien met lichtgekleurde zijden. De volgroeide rupsen zijn tot 3,5 cm lang.  
De rupsen vervellen tot zes keer voor zij zich in een cocon veranderen om zich straks te gaan 
verpoppen. Na het verpoppen verschijnen dan de eikenprocessierupsvlinders. Dat zijn onopvallende 
grijze nachtvlinders die op hun beurt op het einde van de zomer eitjes leggen in de toppen van 
eiken. De eikenprocessierupsen leven in groepen bij elkaar en maken op de stammen, dikkere 
takken of op de grond, grote nesten. Meestal bevinden deze rupsennesten zich aan de zonnige 
zuidkant van de eikenbomen. De nesten bestaan uit dichte spinsels van vervellingshuidjes, met 
brandharen en hun uitwerpselen. Vanuit hun nest gaan de rupsen ’s nachts ‘in processie' op zoek 
naar voedsel: de eikenbladeren. Soms met bijna kaalgevreten eikenbomen tot gevolg.  



                 rupsen 
 
Een leuk weetje. De mezen zijn erg slim. Ze pakken altijd de achterste rups uit de processie om op 
te eten, zodat de rest van de groep niet in de gaten heeft dat er iemand ontbreekt. Pak je een rups 
vooraan de rij, dan raken de eikenprocessierupsen letterlijk de weg kwijt. De vogels slaan de rups 
tegen een tak voordat ze hem opeten, zodat ze een deel van hun brandharen afschieten. 
 
De Hoef-West en de fietsverbindingen (rood) 
De ontwikkelingen in deze wijk volgen wij op de voet. Er wordt al gewoond en er zijn inmiddels 
alweer een aantal kantoorgebouwen die omgeturnd gaan worden tot woningen. 
Na allerlei visies en structuurplannen is de gemeente nu met de voorbereiding van een 
bestemmingsplan bezig. Zij moet hiervoor ook een milieueffectenrapportage (m.e.r.) maken. In dit 
kader heeft de gemeente opdracht gegeven te kijken wat deze nieuwe 2000 tot 2500 woningen 
(voordeuren) betekenen voor de recreatieve belasting op Het Waterwingebied van de nieuwe 
bewoners. Ook wordt gekeken naar de behoefte van een nieuwe fietsverbinding. Wij zijn 
uitgenodigd om hierover informatie te geven, over de kwetsbaarheid van het gebied en over het o.i. 
ontbreken van een noodzaak om een directe fietsverbinding met De Hoef en Het Waterwingebied te 
maken. Wij hebben dit een beschrijving van de waarde van dit gebied in opbouw toegelicht en met 
kaartjes onder de aandacht gebracht. Tenslotte komt er straks een fietspad achter de wijk 
Rustenburg en fietsopritten vanuit de wijk hier naartoe. 
 
Het blijft spannend, omdat meerdere werkgroepen aan de planontwikkeling werken.  De 
ontwikkelingen zijn nieuw omdat de gemeente hier heel veel niet in eigen bezit heeft, maar in 
handen is van particulieren. We volgen de ontwikkelingen, gaan naar bijeenkomsten en 
vergaderingen en blijven gespitst op de gevolgen voor Het Waterwingebied. 
 

 
Nu 

Straks 
 

Wat ons betreft, wordt het zo. Dat is onze inzet. 



Weetjes 
 
* De paddengreppel Lageweg is bijna totaal vernieuwd. De padden mogen weer gaan lopen. Dit 
gaat gebeuren wanneer de avond- en nachttemperatuur rond de 13 graden is. Bij regen worden de 
padden nog enthousiaster om wegen over te steken naar singels en sloten om hun eitjes af te zetten. 

 
 
* Het onderhoud van de wijken Liendert en Rustenburg wordt niet meer door Sight gedaan, maar 
door Eemfors. Het toekennen van het onderhoud na aanbesteding geldt voor een beperkt aantal 
jaren.  
 
* Sommige kaal geworden plekken krijgen nieuwe struiken of bomen. Soms zijn dit een aantal jaar 
geleden jonge aangeplante bomen, die inmiddels zo groot zijn, dat ze te dicht bij elkaar staan. Deze 
krijgen, als het kan, in het gebied elders een nieuwe plaats. 
 
* Naast reguliere struiken wordt er ook wilde kamperfoelie aangeplant. We hopen dat deze ook echt 
’s avonds lekker zal ruiken. 
 
* Arjan Zwart heeft zich teruggetrokken uit het bestuur. Wij zullen zijn kennis over het groen 
missen en bedanken hem voor zijn inzet. 
 
* Samen met Sight zijn we seizoen gerichte wandelingen aan het maken. Ieder seizoen krijgt zijn 
eigen (verwisselbare) bordje. De eerste wandeling waar we mee starten is: De Zomer. U hoort er 
nog van. 
 
* Met een aantal vrijwilligers heeft Sight onlangs bomen geknot. Hiervoor hartelijk dank!!. 
 
* Wij vinden dat er erg weinig bloemen groeien in Het Waterwingebied. Veel heeft te maken met 
de harde en te voedzame ondergrond. We zijn aan het kijken wat we hier aan kunnen doen, 
desnoods met een proefveld om de ondergrond te verbeteren. Alles is nog in de praatfase. 
 
* Wij doen hierbij een oproep voor nieuwe bestuursleden. 
Bij belangstelling graag bellen: 033-4721234 of mail r.norp@xs4all.nl 
Taken worden in onderling overleg besproken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kom fotograferen!! 
Fotowandeling met natuurfotograaf Hans Glaudemans 

Hoe maak je een goede compositie e.a. fototips. 
Woensdagmiddag 11 maart  

om 16.45 uur 
Verzamelen bij de skatebaan Van Randwijcklaan. 

 
Voor deze activiteit heb je een fotocamera of goede telefooncamera nodig. 

 

 

 
Voor in de agenda!! 

Vogelexcursie zaterdag 4 april 
‘s morgens om 08.00 uur  

 
In het Waterwingebied woont van alles! Deze zaterdag gaan  

we op zoek naar vogels, hun leefomgeving en geluiden. 
Hans van Zummeren zal als enthousiaste vogelaar het een en ander vertellen. Neem eventueel je 

verrekijker mee! 
Verzamelen de bij skatebaan Van Randwijcklaan. 

 
 


