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Inleiding
Iedereen krijgt de Nieuwsbrief deze keer in een envelop met nieuwe folder over
Het Waterwingebied. (Behalve leden buiten de wijk).Verder zit hierin een oproep
om contributie te betalen We vragen iedereen minimaal een bedrag van € 5, 00 te
betalen. Leden die al langer niet betaald hebben vragen we of ze nog lid willen
blijven om het goede doel te steunen. Dus deze keer verzenden wij geen
Nieuwsbrief via de mail, maar allemaal via de eigen postbezorging, dit i.v.m. de
verspreiding van de folder.

Fietspad Weg van de Vrijheid
Het fietspad in het doodlopende stuk Weg van de Vrijheid is nagenoeg klaar.
De lantaarns worden in het voorjaar verplaatst naar het fietspad. Nu staan ze een
beetje vreemd in het groen. Vervolgens wordt ook het modderige gedeelte nog
heringericht met o.a. struiken om de groensingel te verbreden. Deze singel is een
belangrijke fourageplaats en beschutte route van dieren, die hier op zijn smalst is.
Nu was er een kans om deze strook te vergroten cq te verdikken. Er komen geen
bomen ivm ondergrondse leidingen. Er wordt nog gekeken of er een greppel moet
komen om het water op sommige plekken op te vangen.
Verder mogen er langs het fietspad spontaan wilde bloemen komen of wordt dit
extra gestimuleerd.
(Even buiten het onderwerp. Deze singel zal dit jaar bekeken worden in hoeverre
bomen de onderbegroeiing frustreren. Dus mogelijk volgt er incidentele kap of
het verwijderen van takken om de bezonning op de grond te vergroten.)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 maart
Op 8 maart om 19.30 uur zal in de ABC-school De Zonneparel aan de
Wiekslag, (ingang tegenover de Lidl), de algemene ledenvergadering gehouden
worden. De vergadering bestaat uit twee gedeelten: een huishoudelijk gedeelte en
een lezing door Renée van Assema. Agendapunten voor het huishoudelijk
gedeelte zijn: Mededelingen, Jaaroverzicht, Financiën en Rondvraag.
Daarna volgt de lezing door Renée van Assema, voormalig ecoloog van de
gemeente Amersfoort. Onderwerp van haar lezing: De ecologie, dus de relaties
tussen dieren en planten, toegesneden op de flora en fauna in de verschilende
biotopen (landschappen) van het Waterwingebied.
Zij heeft zich hier de afgelopen jaren voor de stad en Het Waterwingebied druk
mee beziggehouden en de vormgeving nauw gevolgd.

Jaaroverzicht 2017
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met:
- Voortgang regelmatig overleg met de gemeente op basis van Het
Groenbeheerplan Waterwingebied (en het bestek).
- Er is afscheid genomen van een aantal bestuursleden op de ALV van januari

- De ontwikkeling op De Hoef en de mogelijke gevolgen voor Het
Waterwingebied. Er is veel gelobbyd, ingesproken op commissievergadering, er
is een openlucht lunch georganiseerd voor direct betrokken om Het
Waterwingebied beter te leren kennen, avonden bijgewoond in het belang voor
ons gebied en om aan te geven, wat wel en niet kan, enz.
- Opstellen en verlengen nieuwe Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.
- Betrokken bij aanbevelingen nieuwe aannemersgunning Waterwingebied. Wat
komt er precies in het bestek te staan. m.a.w. wat wordt er geëist, welke wensen
hebben voor de gunning een meerwaarde of hoe zou het vergroten van de
biodiversiteit vorm kunnen krijgen, welke rol krijgen de Vrienden, wie doet
onderhoud wadi (tussen zwembad en Waterwingebied), enz. Dat heeft menige
vergadering gekost.
- Actief betrokken bij beïnvloeden van de nieuwe gemeentelijke Groenvisie.
- De Japanse Knoop (exotische woekeraar) is door de gemeente stadsbreed
bestreden. Daar zijn nog locaties door ons aan toegevoegd.
- Er zijn nieuwe entree- en infoborden geplaatst op ons verzoek en idee.
- Er heeft een gesprek met de gemeente plaatsgevonden over het mogelijk
vervangen van het bruggetje Arendshorst door een dammetje (lees hieronder)
- Er is een voorstel gemaakt om van het doodlopende stuk Weg van de Vrijheid
een fietspad te maken. Dit is onlangs grotendeels afgerond.
- Er is een folder over Het Waterwingebied gemaakt.
- Regelmatig is gekeken wat er in Het Waterwingebied gedaan moet worden,
zoals waar te nat, waar scheuren in asfalt, status bomen, status onderbegroeiing.

Financiën
Inkomsten
2016
Uitgaven
ABN saldo 01-01-2016
3709,09 ABN kosten
Contributies
921,00 Website
Nieuwsbrieven e.a
Kantoorbenodigdheden
€ 4.630,09
Totaal
Saldo 31-12-2016
€ 3.964,52

2016

Inkomsten
2017
Uitgaven
ABN saldo 01-01-2017
3964,52 ABN kosten
Contributies
972,00 Website
Nieuwsbrieven
Activiteiten
€ 4.936,52

2017

2017
Bank 31-12-2017
Kas 31-12-2017
Saldo 31-12-2017

4109,67
10,00
€ 4.119,67

Totaal

210,88
117,50
270,45
66,74
€ 665,57

171,42
117,50
276,73
251,20
€ 816,85

Uitkomst aanbesteding: De aannemer blijft Sight.

Eind vorig jaar is er een nieuw bestek gemaakt en aanbesteed. In december werd
de nieuwe aannemer bekend. Het is Sight geworden, beter gebleven.
De eisen waren nu zwaarder dan bij de vorige aanbesteding op het gebied van
duurzaamheid (milieu), educatie, onderhoud (vergroten biodiversiteit). Er stond
een maximaal bedrag waar men niet boven mocht, wel er onder. Een aannemer
kon dus lager bieden. Naast een financieel bedrag kon men ook nog extra wensen
vervullen, die dan voor een korting/bonuspunten kon zorgen.
Gevraagd was bij de aanbesteding om bij de verschillende thema's van dit bestek
een plan van aanpak te schrijven. Dat was zeer verhelderend. Je merkte duidelijk
wie zich erin verdiept had en wie niet. De verschillen tussen de
aannemers/inschrijvers was groot. Soms gaven sommige aannemers meer een
college, dan dat duidelijk werd hoe dat hier toegepast zou worden. Er was er een
die met een vorige aanbestedingswijk bezig was en vergeten was de naam te
wijzigen. Een ging zover dat hij een hele nieuwe volksraadpleging wilde
organiseren om tot een geheel nieuw plan te komen, enz. Het was boeiend.
Over het bestek en het Groenbeheerplan kon uiteraard niet gediscussieerd
worden, dat moet uitgevoerd worden. Het ging in de beoordeling over, hoe zij dit
zagen of wilden doen.
Ook de eisen met betrekking tot de uitvoering zijn zwaarder. Was er voor de
bomen al een inventarisatie systeem, zo'n systeem komt er nu ook voor het
onderhoud. Met vragen: Wat is er beloofd en wat wordt er gedaan. Dit komt
allemaal in dit nieuwe systeem. Het betekent straks een andere manier van
werken. Zo wordt ook duurzaamheid een belangrijk issue. Dat is vooral van
belang bij afvalstromen als bladverwerking, dood of gekapt hout, hergebruikt in
het gebied bij uitdunnen van bomen e.d.

Inspectie vleermuis(water)put
De vleermuisputten zijn onlangs geinspecteerd. Er zijn geen vleermuizen gespot.
Er is wel een vogelnest (zonder legsel) uit de opening gehaald. Deze blokkeerde
een 'vrije' doorgang voor de vleermuizen.
Dit is gedaan door de zoologische vereniging. Zij hebben een sleutel. Niet
iedereen mag hierin kijken, dit om te voorkomen dat hun eventuele winterslaap
wordt verstoord.

Vertrek Renée van Assema
Renée van Assema was stadsecoloog bij de gemeente en heeft onlangs afscheid
genomen. Zij heeft veel voor de stad betekend.
Ze was kundig, had veel kennis, heeft een grondige beheersing van de natuur en
de verschillende gebieden. Als er in Het Waterwingebied 'gekke' dingen
gebeurden konden we haar altijd bellen en zonodig een beroep haar doen en
vragen wat we moesten doen, welke alternatieven er waren, of er een standaard
overleg was, enz. Zij voerden geen actie, maar wist veel van het belang van
natuurlijke zaken, waar wij wel of niet ons voordeel mee konden doen. Het is
jammer dat zij vertrokken is, maar na 18 jaar nog iets anders gaan doen is ook
leuk. Zij heeft nu een baan bij Vitens. Wij hebben haar bij haar afscheid bedankt
en waren niet de enige. Er komen 2 ecologen voor terug.

Bruggetje Arendshorst
De vorige keer is er geschreven dat het bruggetje Arendshorst vervangen moet
worden en dat er een keus gemaakt wordt tussen een dam (met brede buis) of een
nieuw bruggetje. Uit het gesprek van ons met de gemeente werd duidelijk dat een
dam een eenmalige investering was en beperkt in onderhoud was. Kees vroeg hoe
dat dan zat met de watervleermuis. De watervleermuis is beter af met een
bruggetje, omdat deze dan gewoon over het water kan scheren op zoek naar
prooi. Kortom de gemeente heeft besloten, dat het een brug blijft. Vormgeving is
nog een vraagteken.

Opslag Lageweg
Wij waren niet blij met de opslag van leidingen en containers boven op de
paddengeul aan de Lageweg. Wij hebben dit de gemeente laten weten. Wij
snappen dat, als je wijken volbouwt en stukken als natuurgebied inricht, de
mogelijkheden om vlak bij het werk je materiaal op te slaan beperkt is.
Maar ongevraagd boven op de paddenoversteek is vreemd.
Wij hebben de desbetreffende afdeling laten weten, dat wij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met 'De Gemeente' en dat hierin staat dat zoiets in
overleg moet. Wij zijn blij dat, na excuses, de tijdelijke leidingenopslag verplaatst
is naar de Weg van de Vrijheid, naast de afvalcontainers
De paddengoot wordt voor het paddenseizoen begint hersteld.

Tijdelijk opslag niet meer Lageweg, maar Weg vd Vrijheid.

Wintergasten
Wie een beetje tv verslaafd is, zal er niet aan ontkomen. Elke zomer op een
zondagavond wordt een BNN-er steevast uren geïnterviewd. Een avondvullend
programma met hele hoge kijkcijfers. De serie heeft een toepasselijke naam:
zomergasten. We willen en kunnen deze serie zeker niet evenaren. Maar,… waar
we het wel over moeten hebben is onze ‘wintergasten’.
Vogels die gedurende de winter ons land bezoeken en in het vroege voorjaar
terug gaan naar het noorden van Europa. De winters daar zijn zo koud en de
grond zo vaak bevroren dat ze graag overleven in een veel milder klimaat
Een zo’n gast bezoekt nu alweer voor het 6e jaar met grote regelmaat ons
Waterwingebied. Een imposante grote vogel. Witte borst, licht bruine flanken en
bijna witte poten. Het is een buizerd.
We zijn het er nog niet over eens wat voor een buizerd het is. Op grond van zijn
‘roofgedrag’ en de beharing van zijn poten zou ik denken aan een
ruigpootbuizerd. Hij vliegt ook veel langzamer dan de meeste buizerdsoorten.
In ons Waterwingebied is hij vaak te vinden in de buurt van molshopen want dat
is zo’n beetje wel zijn hoofdmenu. Je ziet hem dan vaak in een hoge tak zitten en
dan ineens komt hij vanuit het niets laag scherend over het gazon en ‘pats’ boven
op een molshoop grijpt hij bijna onzichtbaar zijn prooi.

(foto Kees Q.)

Het is een prachtige vogel. Niet geringd en dat is jammer. Daarmee hadden we
met behulp van een goede telelens zijn noordelijke herkomst kunnen traceren. Nu
blijft het gissen of het Noorwegen, Zweden, Lapland of Finland is. Maar ondanks
dat zijn we blij met deze bijzondere regelmatig terugkerende ‘wintergast’ en
wensen we hem of haar alvast een goede reis en een fijne vaste relatie. Tot
volgend jaar! (Arjan Zwart)

Nat, nat, nat
Door alle regen van de laatste tijd is de grond verzadigd. Het grondwater staat nu
vlak onder of net boven het maaiveld. Gevolg is dat sommige stukken van
voetpaden blank staan. Als de banden van het materieel of politiewagens maar
even van het asfalt afraken, veroorzaakt dit diepe sporen en modder naast het pad.
In de bocht bij haakse asfalt-hoeken is het vermijden van de berm nauwelijks
mogelijk. Dit voorjaar gaan we kijken om welke van dergelijke kwetsbare
plekken het gaat en worden deze plekken op een geschikt moment opgevuld met
zand en graskeien. De schelpenpaden blijken op sommige plekken met deze hoge
waterstand ook een zwakpunt. Ook dit wordt meegenomen.

Boom (ver)planten
Achter de Geallieerdestraat staan essen die ziek zijn. Bij de gemeente was een
linde over. Aangezien er bij de mogelijk kap van de essen, herplant zal
plaatsvinden, is besloten (hierop vooruitlopend) deze linde daar te plaatsen.

Vogel-zang-excursie - 7 april
Op zaterdagmorgen 7 april wordt door Kees Quaadgras een vogel-zang-excursie
in Het Waterwingebied gehouden. Een echte vogelaar begint al kort voor
zonsopgang naar vogels te luisteren of te kijken.
De vogelzangexcursie begint daarom op het moment dat de eerste merel begint
met zingen, en dat is een halfuur voor zonsopgang, dus om 06.30 uur.
De wandeling begint bij de skatebaan/ bruggetje bij de Van Randwijcklaan en
duurt ongeveer een uur. Op dit vroege tijdstip kan het nog fris zijn, dus zorg
eventueel voor warme kleding.
Datum: zaterdagochtend 7 april
Startlocatie: skatebaan/bruggetje Van Randwijcklaan
Tijdstip: 06.30 uur ('s morgens half 7)

Lezing Renée van Assema
Renée van Assema, voormalig stadsecoloog, houdt een lezing over
ecologie en de relaties tussen dieren en planten, toegesneden op
de flora en fauna in de verschillende biotopen van
Het Waterwingebied.
Dit doet zij na het korte huishoudelijk gedeelte,
op

donderdagavond 8 maart
aanvang: 19.30 uur
locatie: ABC-school 'De Zonneparel'
Wiekslag (ingang is recht tegenover de Lidl)

Lente groet
Hieronder een eerste lentegroet.
In het 'stinzengebied' (tussen Lageweg en Hogeweg) bloeien de eerste
sneeuwklokjes of lente klokjes in groten getale. Zo ook krokussen.

