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Het is een vreemde tijd. We moet ons allemaal in deze Corona-tijd aanpassen. Een aantal 

activiteiten kon daardoor niet doorgaan en wanneer het wel kan is onduidelijk. Zo kon de 

vogelexcursie niet doorgaan. Hoe dat verder met het plaatsen van de info-zomerbordjes gaat, 

is nog onduidelijk.  

 

Gelukkig mogen we wel een ommetje maken en wordt het alweer een beetje soepeler. 

Wandelen met meerdere mensen is lastig, want dan word je gedwongen om luider te praten 

(schreeuwen) 

We overleggen met de aannemer en de gemeente nu alleen nog maar via telefoon, mail of 

videogesprek. 

 

Daarnaast beleven we een prachtig warm maar vooral droog voorjaar. Leuk voor de mens, 

minder leuk voor de natuur. 

Het Stinsenveld in het zuidelijk deel is minder uitbundig geweest, dan we hadden verwacht. 

Het sinusmaaien (maaien in golven, kort gezegd) is nauwelijks mogelijk want sommige 

stukken zijn gewoon te dor om te maaien. 

Als het zo droog blijft, krijgt de natuur een enorme ‘tik’. 

Op de natte en vochtig gelegen delen groeit alles volop. 

 

 

Verschralen d.m.v. proefveldjes  

Gebied tussen Van Randwijcklaan en Lageweg  

Wij hadden al opgemerkt, dat er op sommige plaatsen in Het Waterwingebied minder 

bloemen groeien dan verwacht. De grond is of te ondoordringbaar of moet meer verschraald 

worden. Vroegere bemesting maakt dat de grond te veel stoffen bevat, die nadelig is voor een 

natuurlijke ontwikkeling. Met het afgraven van de bovenste grondlaag kan de bodem versneld 

verschraald worden. Het bodemleven ontwikkelt zich dan (hopelijk) weer en de subtiele 

balans tussen voedingstoffen die in de bodem zitten wordt hersteld. De gemakkelijkste en 

goedkoopste manier is plaggen of wel de toplaag verwijderen.  

 

Besloten is om een paar proefveldjes te maken en hier de bovenlaag te verwijderen.  

Dus: graszoden eraf gestoken en kijken wat de natuur zelf gaat doen.  

Een paar proefveldjes in het middenstuk zijn inmiddels gemaakt.  

 

Dus schrik niet van het zand, het zijn proefveldjes 

om hier meer wilde of veldbloemen te krijgen, die 

het gebied nog gevarieerder maken.  

 

 

Toen de grond afgeplagd werd, was de droogte van 

nu nog niet te voorzien. Zoals het er nu bij ligt met 

deze droogte, is het natuurlijk niet echt een 

geschikte tijd. Maar goed er is een begin gemaakt.  

 

 

Van de plaggen zijn walletjes gemaakt. In deze 

plaggen heuveltjes zijn ook al gangen met 

sluipwespen gezien. Deze sluipwespen doden ook 

rupsen en larven en worden ook ingezet tegen de 

eikenprocessierups. Dus dit is een voordeel. 



 

 

 

 

Veldje in Noord en relatie met Eikenprocessierups 

Er zijn uilenkasten opgehangen in het noordelijk gedeelte. 

Om de uilen te plezieren komt hier in de buurt ook een veldje waar een bloemenmengsel van 

wat graan (haver e.d.) gezaaid wordt, zodat hier ook muizen aangetrokken worden. Bovendien 

komen in deze velden bloemen voor (korenbloem e.d.), waar ook vijanden van de 

processierups op afkomen zoals mezen.  

 

Amersfoort probeert de eikenprocessierups op verschillende manieren te bestrijden. Zowel 

met behulp van de natuur, als met wegzuigen en een biologisch middel waar de rupsen niet 

tegen kunnen. Dit alles ook met de nodige proef-activiteit, omdat het op sommige plaatsen 

vorig jaar erg extreem was. Amersfoort doet mee aan een tweejarig onderzoek dat uitgevoerd 

wordt door de Wageningen Universiteit en partners van het Kenniscentrum 

Eikenprocessierups en andere organisaties.  

Het onderzoek gaat kijken naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een 

betere monitoring en beheersing van de rups. De nieuwe inzichten moeten leiden tot een 

verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. De afgelopen jaren is het onvoldoende 

gelukt om de rups beheersbaar te houden. We wachten af wat alle bevindingen opleveren. 

 

 

Uil op balkon 

De uil op de voorkant zat opeens op de balustrade van de hoge flat Van Randwijcklaan 

(Vogelweide). De familie Kelder was zeer verbaasd, maar kon nog net een foto maken. Hoe 

bijzonder een uil op het balkon! 

Zeker als het waarschijnlijk een kerkuil is. 

Dat geeft goede hoop dat de opgehangen uilenkasten in Het Waterwingebied volgend jaar 

gebruikt gaan worden!  

              
foto’s  fam. Kelder 

 

Broedvogels 

Veel vogels hebben hun eieren al uitgebroed of zijn er nog steeds druk mee bezig. Het gaat 

om de gangbare vogels voorkomend in de Gelders Vallei, zoals Fitis, Reiger, Spreeuw, Mees, 

e.d. Dit jaar is er één sperwernest ontdekt i.p.v. twee. De Sperwer zit nog steeds te broeden.  

 

Labyrint/doolhof 



 

 

In de natuurspeelplaats was een doolhof voor de allerkleinsten. Het was een keus van de 

kinderen zelf. Dit doolhof zakte steeds verder in elkaar. Er is nu een nieuw doolhof gemaakt: 

een labyrint. 

We hopen dat de allerkleinsten hier net zoveel plezier mee hebben. 

Kaartje van Liendert en Rustenburg nu - op oud kaartje van 1910 

Op dit kaartje kunt u precies zien waar Het Waterwingebied zich precies bevindt. 

Waar stonden de boerderijen, hoe liepen de sloten, de oude wegen enz. 

De Lageweg liep echt heel anders en de boerderij Rustenburg lag in Liendert. 

U ziet de verkavelingslijnen in het noorden een knik maken, die u ook nu nog kunt zien. Deze 

verkavelingslijnen (of erfgrenzen) zijn helder ingetekend op kaarten van het kadaster van 

1832, dat in dat jaar met hun kantoren van start ging in 54 steden in Nederland.  

 
https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/sites/default/files/8_LiendertRustenburg_20jan2020-

min.pdf 

 

Dit kaartje komt uit de groenvisie, gedeelte Liendert en Rustenburg.  

De groenvisie wil van alle wijken of clusters van wijken kaarten met groengebieden, lanen 

met bomen of paden met bomenlijn in kaart brengen. Deze kaarten zullen in de toekomst door 

de gemeente gebruikt worden bij het maken van stedelijke plannen.  

 

Eindelijk krijgt Amersfoort een beschrijving van de groengebieden, een gebied dat vroeger op 

de kaart gewoon de bestemming ‘groen’ kreeg, ongeacht of het hier om een gazon ging of een 

natuurlijk ontwikkeld groengebied.  

 

Op de Groenkaart staat bijvoorbeeld een korte beschrijving over soort groen, welke ambitie 

heeft de gemeente hier, welke beleid is hierop van toepassing, is er een groenbeheerplan, enz. 

De link onder het kaartje maakt dat u het kunt vergroten en de ondergrond nog beter kunt 

bekijken en direct kunt lezen wat er allemaal van belang is. 



 

 

 

 

 

Zwammen 

Bij de een van de ingangen van de natuurspeelplaats ligt een dode boomstam. Deze boomstam 

ligt er niet alleen. Er zijn een paar hele dikke zwammen op gegroeid. 

Goed voor een foto. 

 
 

Weetjes en feitjes 

*. De milieueffectenrapportage over De Hoef en daarin het advies over de aanleg van een 

verbinding met Het Waterwingebied via een tunnel of brug zit in de pijplijn. Eind van de 

maand krijgen wij meer te horen. 

*. De zomerbordjes met info zijn klaar en worden waarschijnlijk vanwege de corona gewoon 

geplaatst zonder extra aandacht. Elk seizoen worden de info-bordjes verwisseld. Alleen de 

bordjes met planten en dieren zijn seizoensgebonden, algemene onderwerpen zijn verdeeld 

over de seizoenen en zijn dus niet seizoen afhankelijk. De tekeningen zijn gemaakt door 

Linda Brouwer van Sight Landscaping. De tekst is uiteindelijk een samenwerking geworden 

tussen de Vrienden, Sight en gemeente. Wij wensen u nog meer plezier bij uw wandeling. 

*. De schelpenpaden zijn gefreesd, waardoor er onkruid is verwijderd. De schelpen zakken 

sneller de grond in dan is voorzien. Ophogen staat op het programma. We bekijken wanneer 

verhoging nodig is. 

*. Het huidige Groenbeheerplan Waterwingebied is 10 jaar geldig. Eind december moet dit 

dus verlengd worden voor de volgende 10 jaar. Wij zijn met de gemeente in overleg hoe dit te 

verlengen met zo goed als dezelfde inhoud of nog beter. 

Datzelfde geldt ook voor de Samenwerkingsovereenkomst. Een unieke Overeenkomst waar 

op basis van het Groenbeheerplan meegepraat mag worden en wij als gelijkwaardig worden 

gezien uiteraard met ieders eigen verantwoordelijkheid. 

*. Over de opslag op/naast de Weg vd Vrijheid zijn we nog steeds bezig. 

Deze is al een keer verlengd, maar we vinden dat er nu wel een eindtermijn mag worden 

gesteld. 

 

Omgevingswet 

Er komt een nieuwe wet ruimtelijke ordening: de Omgevingswet.  

Deze wet bundelt zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder 

vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, 

monumentenzorg, wet luchtverontreiniging en natuur. De verschillende wetten werden altijd 

apart bekeken, deze nieuwe wet wil dat meer in samenhang doen. Met de Omgevingswet wil 

de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. (!?) 



 

 

 

Tegelijk wil de overheid minder regels, meer flexibiliteit enz. Het doel moet voorop staan. 

Daarnaast gaan particulieren (Ontwikkelaars) die zelf een stukje grond hebben, zelf inspraak 

organiseren (na goedkeuring start van het College van B&W). Hiervoor is een participatiegids 

in de maak, als handleiding, maar deze kan niet verplichtend opgelegd worden. Deze nieuwe 

wet geeft kansen omdat er ook niet fysieke zaken in geregeld kunnen worden, maar de grotere 

mate van flexibiliteit zal het ook bedreigingen kennen: Vragen als, wat kan er aan de randen 

van Het Waterwingebied gebeuren. Welke invloed is er dan nog. Hoe liggen de rol 

verhoudingen enz. Het is voor iedereen opletten en erg spannend. 

 

 

Schildpadden 

Van Sight ontvingen wij een mail van een mevrouw die bij haar wandelingetje onlangs bij de 

achterste vijver bij de flats “de Horsten” twee waterschildpadden zag. Deze lagen te zonnen 

op de vlonders die in de vijver lagen. Een paar dagen later zag zij een schildpad die verwoede 

pogingen deed om op de vlonder te komen. Helaas dat lukte niet. De vlonders lagen los van 

elkaar.  

 

Onlangs vertelden ze bij Vroege Vogels, dat er in Nederland geen zoetwater schildpadden 

voorkomen. Zie je een schildpad in het water dan zijn het dus van origine schildpadden die als 

huisdier gehouden zijn. Dus als je een schildpad in het water ziet, is het volgens ‘Vroege 

Vogels’ een ontsnapte gevangenen. Schildpadden kunnen heel oud worden.  

 

Sinds 2016 staan deze schildpadden op een rode lijst en mogen niet meer gehouden of 

verhandeld worden. De boodschap is: Als je niet meer voor deze dieren kunt zorgen, breng de 

schildpad dan naar een officiële schildpaddenopvang. Laat ze niet los in de natuur. Wat het 

effect op de vijver of de poel is weten we nog niet. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Foto-wandeling 

In maart is er een fotowandeling georganiseerd. 

Bij deze fotowandeling kregen we tips hoe we nog mooiere foto’s konden maken. 

Er werd vooral aandacht besteed aan compositie. Hoe zijn de verhoudingen, even bukken om 

meer dieptewerking te krijgen of juist niet. 

Een hele simpele: Kijk ook eens achterom, dan heb je net weer een ander beeld. Of kijk ook 

eens naar de weerschijn in het water, ga eens met de schemering op pad e.d.  Juist doordat het 

hardop gezegd wordt, word je je van zaken bewust: “O, ja.” 

 

De fotograaf die meeliep deed het erg leuk, het gaf een stuk bewustwording waar iedereen 

wat mee kan doen. Het was nog net voor de Coronatijd. 

 
 

 

 

 

Versterking bestuur gevraagd. 

 

Aangezien het bestuur de kwetsbare leeftijd heeft bereikt, vragen wij voor de 

continuïteit nieuwe bestuursleden. Wij vragen mensen met talent om zaken te 

organiseren, natuur en -ontwikkeling actief te volgen, vernieuwing willen 

brengen en alles wat met bestuurlijke zaken te maken heeft. 

 

Bent u zo’n iemand, neem dan met ons contact op (tel. 4721234). 

Kent u iemand die hiervoor geknipt is, vraag die persoon of geef aan ons door. 

 



 

 

Kortom: Denk met ons mee!! 
 


