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Gewoon aan de wandel en dan ineens …… snel een foto! 

 
Foto: Yvonne Koster 
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We beginnen u uit te nodigen voor de uitgestelde Algemene 
Leden Vergadering (ALV). Deze heeft plaats op maandagavond 
13 juni 2022 in de Groene Stee Wiekslag 92. Aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda Algemene Leden Vergadering 2022 
De afgelopen twee jaar is er geen algemene ledenvergadering gehouden 
i.v.m. Corona en de voorgeschreven lockdowns en andere maatregelen. 
We beginnen om 19.30 uur met het gedeelte over de Vereniging, 
Vrienden van het Waterwingebied. Aansluitend houdt Rob Dekker een 
lezing over ‘Wat zie je aan natuur in Het Waterwingebied’ met 
‘verbindende’ vogelverhaalteksten van Kees Quaadgras. 
 
Huishoudelijk gedeelte met de volgende punten: 
Terugblik op de afgelopen periode en verantwoording van het bestuur, 
hier schriftelijk toegevoegd.. 
Vervolgens zullen wij afscheid nemen van onze penningmeester 
Marianne Koster en (herver) kiezen wij twee nieuwe bestuursleden. 
 
Nieuwe bestuursleden: 
Astrid de Beurs. Zij wandelt dagelijks in Het Waterwingebied en weet 
veel over de natuur. Zij is erg enthousiast over het gebied. Zij wil zich 
vooral richten op de zaken die met publiciteit te maken hebben. 
Ruud van Veenschoten. Hij heeft zich bekwaamd als IVN gids en heeft 
onderzoek gedaan naar de toen nieuwe poel en omgeving. Het gebied is 
dus niet onbekend voor hem. Hij is op dit moment bezig de website te 
vernieuwen en zal deze daarna ook bijhouden. Bovendien zal hij de 
taken van de penningmeester overnemen.  
Verder worden taken besproken en verdeeld onder de bestuursleden. 
 
Om ca 20.30 uur houdt Rob Dekker een fotopresentatie over “De natuur 
in Het Waterwingebied”. Rob Dekker is natuurfotograaf en vogelaar. 
Hij heeft meer dan 64 vogels gespot en op de gevoelige plaat gezet de 
afgelopen 3 jaar. Maar ook andere dieren en planten hebben zijn 
interesse. Zijn presentatie zal afgewisseld worden met Vogelverhaaltjes’ 
van en door Kees Quaadgras. 
Als eindtijd wordt gestreefd naar 22.00 uur. 
 
 



Terugblik afgelopen periode t.b.v. ALV 
 
We zijn blij dat de Weg v.d. Vrijheid versmald is en dat daardoor Het 
Waterwingebied vergroot is. In de strook grond, die ooit gereserveerd 
was voor een vierbaans weg, ziet u putten boven de grond uitkomen. Dit 
betekent dat het hier om een wadi gaat. Regenwater zakt in de grond, 
behalve bij te veel water. Bij erg hoog water kan dit afgevoerd worden 
via deze (verhoogde)putten, dus via de riolering. 
De gemeente heeft dit gedaan in het kader van de actie Steenbreek. 
Stenen (verharding) eruit en op een meer natuurlijke manier het water 
opvangen. 
 
Naast het zwembad Amerena is ook een wadi. Bij het zwembad 
ontbreekt regenwaterriolering en moet de afwatering op een natuurlijke 
manier. 
Wij hebben gevraagd dit deel ook te laten onderhouden door Sight en op 
deze manier meer in overeenstemming te brengen met Het 
Waterwingebied. Dat gebeurt nu ook. 
 
Wij hebben een excursie georganiseerd naar het Waterpompstation aan 
de Hogeweg. De grote machinekamer is niet meer nodig, vandaar het 
advocatenkantoor dat daar nu inzit. Maar het waterleidingbedrijf is hier 
nog wel steeds actief om het opgepompte water te zuiveren en rond te 
pompen. Dat water komt niet meer uit ‘ons’ Waterwingebied, maar 
wordt opgepompt uit de waterwinning Amersfoort-Koedijkerweg.  
 
Wij hebben gestimuleerd om de eikenprocessierups, die ook in Het 
Waterwingebied helaas voorkomt op een natuurlijke manier te 
bestrijden. 
Kinderen hebben mezenkastjes gemaakt. Deze zijn opgehangen en ook 
gebruikt. De koolmees is een natuurlijke vijand van de 
eikenprocessierups. Maar alleen het ophangen van vogelkastjes is niet 
genoeg. Mezen komen alleen als er voldoende insecten en specifieke 
planten zijn. Wij hebben daarom als proef voorgesteld om stukken te 
plaggen en dit specifiek in te zaaien. Dat is gebeurd, maar was geen 
succes. 
 



Er is een natuurtafel geplaatst in de Natuurspeeltuin. Deze is 
ontworpen door Kees Quaadgras. Deze tafel geeft veel 
wetenwaardigheden over de natuur en is erg informatief. 
 
Fietsklemmen laten aanbrengen om te benadrukken dat het om een 
wandelgebied gaat. 
 
Het bestuur is druk geweest met het voorkomen van een fietsverbinding 
tussen De Hoef (nu Hoefkwartier) en Waterwingebied. Verscheidene 
keren bij de gemeenteraad ingesproken, plattegronden met 
fietsvoorzieningen naar gemeenteraad gestuurd, mee gepraat en 
commentaar gegeven op de milieueffecten rapportage dat hiervoor 
gemaakt moest worden, zienswijze ingediend enz.  
 
In relatie hiermee hebben we ons ook beziggehouden met de 
veranderingen van Knooppunt Hoevelaken. In dit project is ook 
opgenomen een fietspad op de Outputweg. De autorijbaan aan de kant 
van de wijk Rustenburg gaat eruit en daarvoor in de plaats komt een 
fietspad met op- en afritten voor de fiets ter hoogte van de Oude 
Lageweg. (Deze autorijbaan wordt verplaatst naar de andere kant van 
de A28) Met deze oplossing is het Hoefkwartier ook voor de fiets 
voldoende bereikbaar Dit project is bijna een voorwaarde om een 
rechtstreeks fietspad naar het Hoefkwartier door Het Waterwingebied te 
voorkomen.  
 
Overleg over de procedure actualisatie Groenbeheerplan is de 
afgelopen periode veel in herhaling vervallen. De vaart leek er een 
beetje uit. Maar ondertussen bleef de vraag: Hoe organiseer je dit 
wijkbreed? Moet je wel iets herzien of alleen een uitvoerings- of 
werkplan vaststellen? Daarnaast speelt personeelsgebrek een rol. 
Kortom wordt vervolgd. Onze inbreng of mantra is vooral: nog meer 
vergroten van de biodiversiteit als uitgangspunt nemen en wat stel je 
hierbij ter discussie. 
 
Veel overleg met de gemeente en Sight heeft na de invoering van de 
lockdown en andere coronamaatregelen digitaal plaatsgevonden of via 
de telefoon of mail. Dat gold minder voor de bestuursvergaderingen 



omdat die in een woonkamer plaatsvonden en daar mochten we met vier 
mensen samenkomen. 
 
De scholen Rustenburg willen het schoolplein opfleuren en hiervoor een 
muurschildering maken. De ontwerper heeft zich laten inspireren door 
de natuur en Het Waterwingebied. Wij hebben met de ontwerper een 
keer door het gebied gelopen. Het bestuur heeft hier een bijdrage voor 
toegezegd. 
 
Wij zijn bezig geweest met een nieuwe wandeling. Na eerst het idee te 
hebben dit via een QR-code te doen is daar uiteindelijk van afgezien. Er 
is gekozen om borden te plaatsen met tekst. Dat werden er teveel en 
daarom is gekozen de infobordjes per seizoen te wissselen Wij hebben 
de teksten aangeleverd, die samen met Sight en de gemeente zijn 
bekeken, aangevuld of gewijzigd en waar Linda Brouwer (Sight) 
prachtige tekeningen bijgemaakt heeft. Het was nog een heel gepuzzel 
hoe we de bordjes zo goed mogelijk konden verdelen.  
Dat is niet altijd helemaal goed gelukt. 
 
We hebben snel actie ondernomen om de paddengeul weer vrij te krijgen 
en houden van ‘bouw’opslag. Deze opslag is toen verplaatst naar de 
Weg van de Vrijheid. Later, na lang aandringen, (toen bleek dat het 
werk klaar was), is deze ‘bouw’opslag langs de Weg van de Vrijheid 
uiteindelijk weggehaald. 
 
Het voor auto’s doodlopend stuk Weg van de Vrijheid in te richten als 
fietspad. Hierdoor is het niet meer een verlaten gebied, waar jongelui 
kunnen rondhangen en de gemeente denkt hiermee nog iets te kunnen  
(Weet u het nog: een AZC-locatie hier? Met dank aan de actie indertijd 
van o.a. Zila Dekker).  
We hebben veel argumenten gehoord waarom dit niet kon. Ook de 
inbreng van bewoners heeft geholpen. Nu is iedereen er blij mee. 
 
Wij hebben meegedaan aan de discussie over de Groenvisie van de 
gemeente Amersfoort. Het motto was: “Samen maken we de stad 
groener” Deze visie gaat over beleid m.b.t. Groenbeheer, ecologie, 
eetbaargroen, zelfwerkzaamheid, meer natuurlijke afwatering (zoals 
Actie Steenbreek: tegels eruit, groen erin) enz. 



De Kamer van Koophandel heeft sinds kort een UBO-register. Besturen 
van verenigingen en stichtingen moeten aangeven voor hoeveel procent 
mensen in het bestuur stemgerechtigd zijn (een belang hebben). Wij 
gingen er vanuit dat dit voor ons niet geldt. De grond is van de 
gemeente en iedereen heeft evenveel stem. Het blijkt toch verplicht te 
zijn, dus besloten is dit in het nieuwe bestuur te regelen. 
 
Hieronder het financiële jaarverslag. 

Balans Waterwingebied 2021       

            

Inkomsten 2020 2021 Uitgaven 2020 2021 

Contributies 1365,50 904,00 Bankkosten 134,40 136,50 

      Website 132,50 140,00 

      Nieuwsbrieven 603,20 311,74 

      Diversen 0,00   

  € 1.365,50 € 904,00   € 870,10 € 588,24 

           

      

       JAAR   

  31.12.2020 31.12.2021  2020 € 5.946,32  

Bank  5.590,56 5.906,32  2021 € -5.630,56  

Kas 40,00 40,00  positief € 315,76  

  € 5.630,56 € 5.946,32    

         

Wij houden altijd zo’n 2 duizend euro achter de hand voor mogelijke 
beroepsprocedures. Naast lopende zaken is er vanwege covid weinig 
uitgegeven.  
 
 
Nieuwsbrief 
 

Broedseizoen 
Er zijn na 15 maart zeven zieke bomen gekapt. Daar waren we niet blij 
mee omdat er dan verstoring van met name vogels kan optreden. Met de 
gemeentebeheerder is afgesproken dat er voortaan na 15 maart geen 



bomen meer worden gekapt en ook geen andere vogels verstorende 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 
In de oude natuurwet was dat goed geregeld: tot 15 maart mocht er 
worden gewerkt in bossen en parken. In de nieuwe Wet op de 
natuurbescherming is die datum vervallen en moet er voorafgaand aan 
werkzaamheden worden gecontroleerd of er vogelnesten in de directe 
omgeving zitten. 
Wij vinden dat dit niet goed kan worden gecontroleerd. Er komt al blad 
aan de bomen en dan is het lastig vogelnesten in aanbouw te ontdekken. 
Bovendien zijn vogels al voor de broedtijd druk met paarvorming, 
baltsen, en een gebied afbakenen. 
Voortaan worden er in het Waterwingebied tussen 15 maart en half juli 
geen verstorende werkzaamheden meer uitgevoerd. De gemeentelijke 
beheerder is het daar volmondig mee eens. 
Overigens waren alle gekapte bomen ziek, al was dat niet altijd goed te 
zien. Het is na te kijken op: Amersfoort in beeld. In het kader van het te 
actualiseren Groenbeheerplan willen we de datum graag terugbrengen 
naar 1 maart. Dit vanwege de klimaatverandering.  
 
Graan. Er is weer graan gezaaid in het veld van de ‘methode Ruiten’ in 
het noordelijk deel, in de hoop op meer muizen en dus meer uilen. 
 
Maaien uitgesteld 
Het maaien van de grasvelden en droog hooiland in het zuidelijk deel, 
bij de Hogeweg, is uitgesteld. Dit vanwege de padden die daar mogelijk 
nog zaten. Deze beestjes hebben de gewoonte om in het voorjaar vanaf 
het zuidelijk deel de Lageweg over te steken om hun eieren af te zetten 
in het water. De padden overwinteren onder gebladerte of in een holletje 
onder de grond,  
In het gedeelte veld bij de Hogeweg zitten veel padden onder de grond, 
dus daar is voorzichtigheid geboden. Ze gaan pas op pad als het in de 
avond een graad of dertien is en bij voorkeur bij vochtig weer. Tot 
dusverre (27 april) zijn die omstandigheden niet opgetreden. Op deze 
datum waren er pas een stuk of tachtig padden geteld en overgezet. In 
eerdere jaren werden tot wel vijfhonderd padden de Lageweg over 
geholpen. 
 



Tamme kastanje 
Een mevrouw in Liendert had een tamme 
kastanje in een pot op haar balkon. Deze 
kastanje werd te groot en barstte bijna uit 
de pot. Zij heeft gevraagd of deze in het 
Waterwingebied kon worden geplant. In 
overleg is aan dat verzoek gedaan. De 
tamme kastanje staat in het veld net voor de 
Natuurspeeltuin. Er wordt regelmatig 
gekeken of deze nog voldoende water 
heeft.  
 

Foto Sight 
 
Bomen 
Tijdens de voorjaarsstorm is een twaalftal bomen omgewaaid. Deze zijn 
in stukken gezaagd. De stammen worden elders in het Waterwingebied 
gebruikt voor afscheidingen en om fietsenrekken van te maken. Een van 
de bomen is omgevallen langs het fietspad tussen Lageweg en Hogeweg. 
De uitlopende takken reiken tot aan het fietspad. In overleg met de 
gemeentelijke beheerder is afgesproken die takken pas te verwijderen na 
het broedseizoen. 
 
Wisselinformatiebord 
Het informatie-wisselbord (vitrine): met name het (nog niet officieel 
benoemde) bestuurslid Astrid de Beurs heeft zich de afgelopen tijd bezig 
gehouden met het vernieuwen van de inhoud van de vitrine. Er hangt nu 
een nieuwe poster met plattegrond en achtergrondinformatie. Voorts zijn 
er vogel- en vlinderplaten opgehangen, plus een lijst van tot dusverre 93 
vogelsoorten die in of vanuit het Waterwingebied zijn waargenomen. 
De kunststof vensterplaten zijn dermate vuil en beschadigd dat de 
teksten niet meer goed leesbaar zijn. Zij worden vervangen. Dit duurt 
even want het is niet eenvoudige deze maat te krijgen. Misschien wordt 
de wisselkast even tijdelijk weggehaald. 
 
Doolhof 
Het doolhof is opnieuw gerestaureerd, en dit keer met jutebanden 
vastgezet om het weghalen van de palen door kinderen tegen te gaan. 



Het is even afwachten wat er gebeurt. Als het opnieuw wordt gesloopt 
wordt de nieuwe insteek dat er niet meer wordt gerestaureerd omdat dat 
geen zin heeft. Kinderen hebben kennelijk liever losse palen om mee te 
rommelen. 
 
Bomen 
Hedera oftewel klimop: dit kan geen kwaad voor bomen, tenzij het 
uitgroeit tot in en boven de kroon. Dan wordt het tijd in te grijpen. De 
hoeveelheid hedera moet in balans blijven met wat er biologisch nodig 
is. Hedera is met name in de herfst een belangrijke bron van nectar voor 
insecten - en daarmee indirect voor vogels. 
 
Vogelwandeling groot succes 

 
Foto Marlies Hoefkens 

De vogelwandeling door het Amersfoortse Waterwingebied, zaterdag 23 
april, was een groot succes. Ruim veertig mensen hadden de moeite 
genomen zich al om 7.15 uur bij de skatebaan te verzamelen. Het 
merendeel daar van was bereikt via de website nextdoor.  Na enige 
informatie over het hoe en waarom van vogelzang aan te hebben 



gehoord, ging het gezelschap in vier groepen en met wel zes gidsen op 
pad. Het succes werd mede tot stand gebracht door de vogels zelf.  
Het werd ingeluid, of liever ingelachen, door een Groene Specht die zich 
al een maand of twee niet had laten horen, maar uitgerekend nu luid en 
duidelijk aanwezig was. Enkele dagen eerder was er een Nachtegaal 
gearriveerd, en die was tot vreugde van iedereen nog steeds aanwezig, al 
werd hij vanwege zijn schutkleur niet door iedereen gezien. 
Naast veel kleine zangers als Roodborsten, Koolmezen, Tjiftjaffen en 
Zwartkoppen zorgden de Sperwers voor sensatie. Zij lieten zich goed 

bewonderen. Een van de groepen had 
bovendien het geluk een IJsvogel 
waar te nemen. Het enthousiasme 
onder de wandelaars was groot. 
Overigens zijn er het afgelopen jaar 
93 vogelsoorten gezien, alsmede vele 
libellen- en vlindersoorten. De lijst 
hangt in de vitrine, honderd meter ten 
noorden van de skatebaan aan de Van 
Randwijcklaan. 
 

Veel mensen hebben genoten van de 
nachtegaal die hier het hoogste lied 
heeft gezongen. Kijk hoe goed deze 
foto gelukt is. Helaas kunnen wij zijn 
prachtige gezang niet laten horen. 
Foto Rob Dekker 

Nachtegaal 

 

Bijenkast en bank 
De bijenkast is opnieuw geplaatst op de garage naast het smalle 
gedeelte, tussen Lageweg en Van Randwijcklaan. 
De min of meer door vandalen gesloopte houten bank aan de vijver 
langs het spoor is vervangen door een metalen exemplaar dat de 
sloopzucht hopelijk beter kan weerstaan. 
 
Informatieborden 
Enkele van de schuine informatieborden zijn danig aangetast door het 
weer. Ze zijn van mindere kwaliteit dan eerder geplaatste borden. De 
aangetaste borden worden vervangen. 



IJsvogelwand 
Sight heeft een tijdje een wildcamera opgehangen bij een kunstmatige 
ijsvogel’wand’. Deze ijsvogelwand is gemaakt van een boomwortel kluit 
afgewerkt met zand en leem. Op de foto’s is duidelijk rechts onder te 
zien dat deze wand door de ijsvogel ontdekt is en dat deze kunstmatige 
wand werkt. 
Daar zijn we erg blij mee, omdat onduidelijk was of deze ijsvogelwand 
niet te dicht bij de andere broedplek lag. 

 
 
Rijkswaterstaat 

Bij een onlangs gehouden webinar van Rijkswaterstaat, waar burgers en 
groepen werden bijgepraat, werd duidelijk dat Knooppunt Hoevelaten 
nog steeds doorgaat. Wanneer is onduidelijk, dat hangt af van een 
oplossing voor het stikstof probleem. 
 
Groenbeheerplan 
Wij hopen dat nog dit jaar met deze actualisatie begonnen wordt. 
Het Groenbeheerplan is een maximale garantie om het gebied groen te 
houden. Het Groenbeheerplan ligt ook verankerd in het bestemmingplan, 
waarin staat dat het Groenbeheerplan leidend is. Hierin staat ook welke 
flora en fauna gestimuleerd wordt en hoe dat bereikt kan worden. 
Daarvoor zijn gidssoorten opgenomen met als doel, als je deze hebt, heb 



je ook alles wat ten dienste van deze gidssoorten staat. Dat is dus een 
maximale waarborg, dit gebied groen te houden.  
Voor ons staat in de discussie het bevorderen en vergroten van de 
biodiversiteit voorop. 
 
Er zijn ook wensen. Bijv. hoe weren wij het gebruik van fietsers en 
scooters? Of de wens van sommigen om een gesloten 
hondenlosloopveld te maken. Er zijn mensen met honden die bang zijn, 
dat hun hond wegloopt. Het scheelt ook hondenpoep dat in het park 
achterblijft. Hondenpoep is nadelig voor de natuur. Ook hierover een 
discussie in het kader van het Groenbeheerplan. 
Maar u hoort daar straks nog uitgebreid over. 

 

 

Algemene Leden Vergadering 
Plaats: Groene Stee 

Dag: maandagavond 13 juni 2022 
Tijd: aanvang 19.30 uur 

o.a. Afscheid en kiezen nieuwe bestuursleden 
 

Natuur foto-presentatie over Het Waterwingebied 
20.30 uur 

door Rob Dekker 
en vogelverhaaltjes door Kees Quaadgras 

 

 

Het bestuur is bezig met een nieuwe website. 

Deze is te bereiken: https://www.waterwingebiedamersfoort.nl 

Neem alvast een kijkje en geef opmerkingen door die nuttig zijn. 

De website is nog onder constructie, de inhoud moet nog nagelopen en 

aangevuld worden. 


