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Bij de Zwarte Els groeiden in september al nieuwe elzenkatjes.
“Vrienden van het Waterwingebied” Reijmerinkstraat 34, MH Amersfoort
KvK nr. 32085084 Bank: ABN-AMRO rek. NL78 ABNA 054.92.35.175”
Droge zomer
Na een hele droge zomer, is de herfst eerder ingetreden, pardon, was de natuur flink in de war. Bladeren
vielen al voordat het herfst was. Er bloeiden bloemen in oktober die al uitgebloeid zouden moeten zijn.
Ook bomen kregen nieuw blad en liepen weer uit (zie de Zwarte Els op het voorblad).
Ook het bladruimen dit jaar is anders. Sommige bomen staan nog volop in het blad, die anders al hun
bladeren kwijt waren.
Er is regelmatig gekeken of er nog water in de poel zat. Zo nodig hebben sommige bomen extra water
gekregen. Ook het sinusmaaien, zoals dat was afgesproken lukte dit jaar niet. Daar was het grasland te
droog voor. Volgend jaar lukt het misschien wel.
Kortom het was een heel apart jaar. Feit is dat de natuur flink in de war is.
Knooppunt Hoevelaken
De afgelopen periode is het ontwerp plan Knooppunt Hoevelaken ter inzage gelegd. Als bestuur hebben
wij zo'n 10 jaar geleden een reactie gegeven op de eerste concept plannen m.b.t. de A28. Deze reactie
ging o.a. over groencompensatie en het leefklimaat. De plannen zijn nu uitgewerkt en het is een heel

complex plan geworden. Het plan betreft niet alleen het Knooppunt zelf, maar ook de A28 van Nijkerk
tot aan Maarn en de A1 van oprit Bunschoten-Spakenburg tot aan Barneveld.
Als we de huidige plannen zien, zijn we erg tevreden met de aandacht die er voor het 'groen' is. Alle
verschillende landschaptypen worden beschreven en hierin zijn ze heel uitvoerig. Door het plan zal op
sommige plaatsen (bijv. bij het Hoevelakense bos) 'groen' verdwijnen.
Nieuw is dat er nu al aangegeven wordt waar dit 'groen' in het plangebied of in de buurt van dit plan
gecompenseerd zal worden. Ook is aangegeven, waar 'groen' door de werkzaamheden verwijderd wordt,
maar hersteld zal worden.
De A28 wordt meer naar het oosten verschoven. Hierdoor wordt de ruimte tussen de Outputweg en de
A28 groter. Deze tussenliggende strook wordt opgevuld met 'groen' en een waterbekken. (n.b.
regenwater wordt zo min mogelijk via een riool afgevoerd, maar in regenbekkens opgevangen.
(greppels/sloten/vijvers).
De geluidwering bij Rustenburg krijgt aan de wijk-kant een groene beplanting. Het blijft hier dus een
groenaanzicht houden.
Met al die verkeersplannen zijn we extra blij dat we Het Waterwingebied groen hebben kunnen houden.
Outputweg
De huidige Outputweg krijgt een andere indeling, maar blijft op de huidige plek liggen. Voor de auto
verandert de Outputweg in een éénrichtingen weg (rijrichting van De Hoef naar de Hogeweg) Om naar
De Hoef te komen, moeten de auto's via de Energieweg (de Wieken) en dan de nieuwe afslag nemen
naar De Hoef. Deze gaat onder de A28 door en sluit daarna aan op de bestaande weg in De Hoef.
De rijbaan, die voor autoverkeer vervalt, wordt ingericht als een twee-richtingen fietspad naar De Hoef
(en terug). Ongeveer halverwege dit fietspad komt een fiets-afslag naar Rustenburg. Deze afslag komt
(via een helling) uit bij de Oude Lageweg.
Vanuit Liendert en Rustenburg kan men dus met de fiets een kortere route naar de Hoef nemen. Dat
geldt ook voor fietsers vanuit de richting Hoevelaken.
T.b.v. de fiets-afslag wordt het bestaande geluidscherm onderbroken. Nieuwe, met groen beplante
geluidschermen langs de afslag zullen het ‘geluidgat’ dichten.
Met dit fietspad, hopen we dat plannen voor een rechtstreekse fietsverbinding vanaf De Hoef naar Het
Waterwingebied overbodig is geworden.
Fietspaden Hogeweg
Het fietspad Hogeweg, langs het zwembad en Het Waterwingebied wordt straks de hoofdfietsroute. Het
is een twee-richtingen fietspad. Het zal de verbinding vormen tussen Amersfoort-centrum en de Wieken
of verder naar Hoevelaken of Achterveld. De route sluit ook aan op het nieuwe fietspad over Outputweg.

Het fietspad aan de andere kant van de Hogeweg is geen doorgaande verbinding meer en eindigt straks
bij het viaduct A28.
We hebben gevraagd bij het instellen van de verkeerslichten, om meer tijd te geven aan overstekende
voetgangers/wandelaars.
Voor wie alles wil lezen over de reconstructie en gevolgen van Knooppunt Hoevelaken zie:
www.knooppunt-hoevelaken.nl
Fietspad Weg van de Vrijheid
Het fietspad Weg van de Vrijheid begint steeds meer vorm te krijgen. De
lantaarns zijn verplaatst en staan nu naast de stoeprand. De herinrichting van
het groen kan nu van start. Er zijn proefgleuven gemaakt om te zorgen dat
men niet onverwachts in kabels en leidingen terecht komt bij het maken van
een slingerende greppel of bij het plaatsen van bomen.
Het begint er steeds verzorgender uit te zien.
Het tweerichtingen fietspad langs het zwembad ligt er al deels. De
verlenging komt nog na alle goedkeuringen (ook van RWS). Dit fietspad
loopt dan door tot in De Wieken. De overstekenplaatsen worden van
verkeerslichten voorzien.
Broeihopen
Vlak voor de zomervakantie heeft Sight samen met kinderen van de basisschool broeihopen voor de
ringslang aangelegd op het 'schiereiland' vlakbij het bruggetje Van Randwijcklaan. Deze broeihopen
moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het materiaal voldoende los is, zodat
een ringslangvrouwtje er gemakkelijk in kan kruipen (de eitjes worden meestal op een diepte tussen 20
en 60 cm diep afgezet). De temperatuur in de hoop moet constant rond de 25 tot 30°C zijn. En de hoop
moet voldoende vochtig zijn. Ruwe paardenmest, compost en bladeren vormen een geschikt geheel voor
broei. Vooral bij het water is de kans groot de ringslang aan te treffen, althans als hij Het
Waterwingebied wil bezoeken. Het gaat daarbij vaak om water met een rijke oever- en
onderwatervegetatie.

De kinderen waren erg enthousiast deze broeihopen te maken. Het zijn twee grote broeihopen geworden.
Ivm de privacy geen foto's met kinderen er op. Hun enthousiasme kunnen we dus niet tonen, maar
enthousiast waren ze. Nu maar hopen dat de ringslang deze plek vindt.
Wildcamera's
Aannemer Sight heeft op enkele plaatsen wildcamera's geplaatst. Het is leuk te zien, dat faunapassages
en groenverbindingen werken. Op de gemaakte foto's staan zowel een bunzing, een steenmarter, een kat,
een eekhoorn, een egel en ja ook diverse vogels.

Wij zijn aangenaam verrast dat deze dieren Het Waterwingebied hebben gevonden. Sommige van deze
dieren hebben een veel groter leefgebied nodig dan de omvang van Het Waterwingebied. Het blijkt dus
dat groenverbindingen werken. Wij willen u een paar foto's tonen.

Knotbomen - knotessen
Op het grote veld in Het Waterwingebied staan knotessen, een van de weinige knotessen in Amersfoort.
Helaas zijn ze ziek en lijden aan de essentakziekte. Er zijn nieuwe jonge essen tussen gezet, maar ook
deze lijden aan de essentakziekte. Het heeft geen zin nieuwe essen er nog tussen te zetten. Eerst maar
afwachten hoe de ziekte zich ontwikkelt en of er oplossingen komen. De huidige knotessen mogen een
langzame dood sterven, als zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid. Het zijn nu nog mooie
'objecten'.
Het gaat om een oude verkavelingsstuctuur van sloten met knotbomen. Om die zichtbaar te houden,
willen we daar voorlopig knotwilgen tussen zetten. Wilgen slaan snel aan en er zijn een aantal grotere
knotbomen voorradig.
We zullen nog kijken naar de afstand, zodat er ruimte blijft als er knotessen/bomen op de 'markt' komen
die resistent zijn voor deze ziekte.
Kapvergunning
De gemeente heeft de driejaarlijkse inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van de bomen. Als bomen
een gevaar vormen voor de veiligheid, worden ze gekapt.
Naast de eerder genoemde knotessen zijn er ook andere bomen die voor kap in aanmerking komen, zoals
andere zieke en onveilige bomen. De gemeente vraagt niet voor iedere boom apart een kapvergunning
aan, maar vraagt voor Het Waterwingebied binnenkort één gezamenlijke kapvergunning aan.
Onder die kapaanvraag zitten bomen die nog niet direct uit veiligheid verwijderd zouden hoeven
worden. Deze blijven nog staan en kunnen nuttig zijn voor allerlei insecten. Ook als er spechten of
vleermuizen in mochten zitten, zal het plan moeten worden aangepast.
We hebben de kaart gezien met de te kappen bomen en daar zaten veel herkenbare dode bomen tussen.
Op de kaplijst staan, o.a. de essen in het verlengde van de Weg van de Vrijheid, enkele bomen in de
groensingel langs dezelfde weg, op het grote veld en zo nog een paar verspreide bomen. Ook in de
natuurspeeltuin zijn bomen(staken) die gekapt zullen worden. Vanwege het veiligheidsrisico blijven
deze bomen zeker niet staan voor insecten.
Topsporten in een Eikenkroon.
Arjan Zwart
Ik heb in mijn archief nog een prachtige “Tuinbouwgids 1962”. Ooit eens gekregen van een oud-tuinder
die wel voorzag dat dit boek bij mij niet ongelezen op de plank bleef liggen. En daarin heeft hij gelijk
gekregen, want met regelmaat herlees ik de prima informatie over ziekten en aandoeningen bij bomen en
planten.

Ik was wel eens nieuwsgierig of de grootste plaag aller tijden, namelijk die van de eikeprocessierups, in
dit boek wordt beschreven? Niet dus. Wel de bastaardsatijnvlinder, waarvan de haren ook een branderig
en vervelend jeukerig gevoel bij mensen kunnen achterlaten.
Dus in 1962 en ver daarna waren de linten om Eiken met de tekst “pas op, eikeprocessierups’, nog totaal
onbekend.
Wat dat betreft is er veel veranderd en wie die linten begin in de
zomer zag, liep toch wel met een grote boog om die Eiken heen.
Bang dat die brandharen ook jou kunnen treffen. De
eikeprocessierups in een negatief perspectief. Ik zal niks afdoen aan
de ellende die deze rups kan veroorzaken, ben me daar zeker van
bewust maar toch…. Toch heeft deze rups ook iets fascinerends. Iets
wat we vaak niet zien of weten en wat eigenlijk ook bijna nooit op
een foto wordt vastgelegd. Dat is ook wel logisch want……. wie dit
verschijnsel wil zien moet ’s nachts zijn warme bed uit en gewapend
met een zaklamp maar eens in het donker naar zo’n ragfijn kluwen
spinsel kijken van die eikeprocessierups. Wat is namelijk het geval?
In het donker is het voor deze rupsen ’dinnertime’. Een voor een
klimmen ze via stevige trekdraden de boom in. Op naar de top! Want
daar….. ja daar zijn de jonge malse bladeren te vinden waaraan de
rupsen zich te goed doen. En na zo’n heerlijk maaltijdje
eikebladgroen, laten ze zich via die stevige trekdraden weer naar beneden zakken, terug in het nest.
Lekker warm en heel de dag uitbuiken. Wat wil je nog meer?!
En om dit verschijnsel te bekijken hoef je niet bang te zijn dat je bestookt wordt met losvliegende of –
zwevende brandharen. Die worden vaak ingezet op een moment dat de rups zich bedreigd voelt. Prima
afweersysteem toch? Ja voor veel vijanden wel. Toch zijn er lichtpuntjes waar te nemen. Kool- en
pimpelmezen, schijnen de rupsen toch als een lekkernij te zien en nemen die brandharen op de koop toe.
Het idee alleen al, lekker chinees eten en dan heel die meegeleverde sambalpotjes ook verorberen?
Ik denk dat mijn maag zou protesteren.
Wie weet welke natuurlijke vijanden zich volgend jaar nog aanbieden? Van de eikeprocessierups raken
we voorlopig niet af. En in het ons bekende Wageningen, wordt druk onderzocht hoe we deze rupsen op
een nette biologische manier kunnen gaan bestrijden. Wordt dus vervolgd! Het blijft dus voorlopig
gewoon topsporten in en rond de Eikenkroon.
Weetjes
* Het fietsenrek bij de ingang bocht Lageweg/Trekvogelweg wordt meer naar voren verplaatst zodat het
nu zowel door wandelaars, als gebruikers van de Natuurspeelplaats gebruikt kan worden.
* Voor het doolhof in de Natuurspeelplaats wordt gekeken naar een ander speelontwerp. Er zijn enkele
ontwerpen ingediend, maar deze waren of te kwetsbaar of voor de kleintjes geen alternatief.
* Bij de halfverharde kleipaden zijn gaten opgevuld als dat nodig was.
* Voor De Hoef-West is een ontwikkelingsplan gemaakt. Dit plan is donderdag 29 nov. gepresenteerd.
Het lijkt erop dat er geen directe fietsverbinding tussen de Hoef en Het Waterwingebied inzit. We dat
het nog niet in de plannen is opgenomen, omdat het op dit moment voor de gemeente nog geen prioriteit
heeft. Dat betekent wel: alert blijven. Een voetgangersbrug (traptreden) is voor ons bespreekbaar.
* De regenpijpen die het regenwater van het zwembad naar de wadi moeten leiden zijn afgeschermd met
grote veldkeien om de pijpen aan het zicht te onttrekken.
* Wij hebben gevraagd om bij de entree vanaf de Zwaluwenstraat/Wiekslag een bord te plaatsen met de
tekst ‘voetpad’
* Gevraagd is de contributie voor dit jaar over te maken, minimaal €5,00. Mensen die nog niet betaald
hebben krijgen een aparte oproep dit alsnog te doen. Als er eind van het jaar nog niet betaald is, gaan wij
de ledenlijst opschonen.

