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Vrijwilligers behulpzaam bij knotten bomen (foto Kees Quaadgras).
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Bomen
Tussen de poel en de fluisterkuil is begin februari een grote es onverwacht omgevallen,
over het hoofdwandelpad. Een dag later is hij verwijderd. Het bleek dat de boom net
boven de grond fors was aangetast door de zwam van de essentakziekte. Deze stam tast
eerst twijgen aan, daarna takken en tot slot de stam. Mogelijk zijn er meer bomen even
ernstig aangetast.
Niet alle essen zijn aangetast. Sommige lijken niet gevoelig te zijn voor de zwam.
Wellicht kunnen deze resistente bomen of de zaden daarvan worden gebruikt om nieuwe
essen te planten. Op korte termijn gaat dat echter niet gebeuren. Om die reden willen we
op enkele kalere plekken andere bomen planten zoals wilgen, vuilbomen (sporkehout),

meidoorn, sleedoorn en kamperfoelie. En wellicht, op verzoek, eetbomen als tamme
kastanje en beuken.
Vlak bij het zwembad is een grote populier verwijderd vanwege gevaar van vallende
takken. Op deze plek worden bomen en struiken geplant om het gat tussen het park en de
Hogeweg te dichten. Voorlopig zijn hier ook takken neergelegd in rillen om te
voorkomen dat honden makkelijk de weg op kunnen rennen.
De Natuurspeeltuin
De waterpompen zijn weer in bedrijf en er kan dus weer lekker worden gepompt en
gekliederd.
Het doolhof voor de kleinere kinderen met zijn harde uitstekende takjes beantwoordde
niet aan de verwachtingen. Bovendien rukten grotere kinderen er takken uit om hutten te
bouwen. Ook leuk maar niet helemaal de bedoeling.
Via info-bordjes ter plaatse is gevraagd met voorstellen te komen voor een alternatief. De
ingediende voorstellen waren niet genoeg vandalisme bestendig.
In overleg is besloten door een gespecialiseerde organisatie suggesties te doen voor
andere speelelementen. Hieruit kwamen ideeën o.a. een ander doolhof voor de kleintjes,
een tafel met spelletjes zoals boter, kaas en eieren, een duikelrek, klimrekje, stap- en
springstenen en een podium. We werken dit verder uit.
Uilenballen
Eerdere filmopnamen met een
bewegingsdetectiecamera (zo’n ding begint met
filmen als er voor de lens iets beweegt) gaven aan
dat er bunzings en steenmarters in het
Waterwingebied voorkomen. Dit betekent dat er
voor dergelijke soorten aan de top van de
voedselpiramide voldoende voedsel voorhanden
is, en dat er een gezonde flora- en
faunasamenstelling is.
Tijmen Zoet van aannemer Sight Landscaping
heeft uilenballen gevonden onder een van de
uilenkasten. Daar is nu ook een bewegingscamera
geïnstalleerd. We wachten met spanning op de resultaten.
Facebook
Het bestuur van de Vrienden van het Waterwingebied heeft een tijdje terug
kennisgemaakt met 'de eigenaar' van de fraaie Facebookpagina over Het Waterwingebied,
de heer Jan Inden. Regelmatig plaatsen mensen hierop mooie foto's en verhaaltjes. Nu
Sight ook activiteiten organiseert, is de behoefte aan verbreding van de communicatie
groter geworden. We hebben afgesproken dat wij hier ook onze informatie op kwijt

kunnen. Zo is hier bijvoorbeeld ook de poster op gezet om aandacht te vragen voor de
knotbomenknotdag op 9 maart en nu de vogelwandeling 13 april.
Natuurtafel
We denken na over een natuurtafel, te plaatsen in de natuurspeelplaats. Het idee is een
tafel te (laten) maken met een kunststof tafelblad dat is voorzien van teksten, tekeningen
en foto’s met informatie over de natuur in het algemeen en het Waterwingebied in het
bijzonder. Aandachtspunt daarbij zijn de streefsoorten als Oranjetipje, Ringslang en
Sperwer. Wanneer dergelijke soorten aanwezig zijn is dat een teken dat het gebied een
gezond, natuurlijk evenwicht heeft. De tafels die we bekeken hebben, waren dik boven de
begroting, daarom kijken we naar een alternatief.
Bomenknotdag (ochtend)
Op zaterdag 9 maart was er een bomenknotdag. Sight heeft hiervoor in het gebied, via
Facebook en onze website reclame gemaakt. Een aantal mensen hebben zich opgegeven
en enthousiast aan het knotten en groen ruimen meegewerkt. Het is voor herhaling
vatbaar.
Afscheid Rini
Rini was 'uitgeleend' door Gresbo Nunspeet aan Sight Landscaping en werkzaam in Het
Waterwingebied.
Hij heeft heel veel gedaan en werd steeds zelfstandiger. Helaas kwam er een eind aan de
plaatsing in Het Waterwingebied. Het bestuur heeft hem bedankt voor zijn inzet en wat
hij betekend heeft, voor het gebied.

Weetjes
- De gemeente heeft een kapvergunning verleend voor diverse bomen in Het
Waterwingebied. Dit heeft vooral met veiligheid te maken. Bomen hebben een eigen
'bomenpaspoort', die bij een kapaanvraag digitaal is in te zien: http://amersfoort-inbeeld.nl/#39. Klik op de wijk en het te kiezen onderwerp.

- De paddengeul bij de Lageweg is hersteld en de eerste
padden zijn alweer overgezet.
- Er is een bord 'voetpad' geplaatst naast het zwembad, om
duidelijk aan te geven dat het hier niet om een fietspad gaat.
Door het ontbreken van het bord viel er ook niets te
handhaven of mensen hierop aan te spreken.
- De berm naast het fietspad Weg van de Vrijheid is
ingeplant. Hierin zijn geulen gemaakt, omdat het er nog al
nat kan zijn. Er waren palen met een info-bordje geplaatst.
Zie foto hiernaast: info-bordje met schets

Algemene ledenvergadering
Binnenkort is er weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze heeft plaats op
dinsdagavond 16 april in de: ABC-school 'De Zonneparel', Wiekslag (ingang is recht
tegenover de Lidl). Aanvang om 19.30 uur.
Na een kort huishoudelijk gedeelte en koffie verzorgt beheerambtenaar en
boomdeskundige Arthur Wopereis een lezing over bomen in het algemeen en die van het
Waterwingebied in het bijzonder.
De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Verslag vorige ALV 2018
In het huishoudelijke gedeelte is kort gesproken over de privacywet, de
vrijwilligersverzekering via de gemeente, het opnieuw afsluiten van het convenant met de
gemeente, de ontwikkelingen van De Hoef, proberen het beheer van het gedeelte bij het
zwembad toe te voegen aan het onderhoud Waterwingebied, de grotere inzet van groen
bij de gemeente, enz. Er kwamen o.a. vragen over het privacy beleid, dat meer in moest
houden dan zorgvuldig omgaan met gegevens, namelijk opstellen van protocollen.
Daarna heeft Renee van Assema een boeiende lezing gehouden over de ecologische
samenhang van het gebied en wat dit betekent voor het gebied.
In de komende vergadering komt o.a. aan de orde het volgende verzoek:
Een vraag over de statuten.
Deze dateren nog van de oprichting en zijn verouderd. Het wordt tijd, dat de statuten
worden doorgelicht en een verfrissende 'update' krijgen. Zo wordt in de statuten
gesproken over aspirant-leden en andere zaken die er voor het functioneren van de
vereniging niet toedoen. Om die statutenwijziging voor te bereiden willen we graag een
werkgroep instellen met de opdracht: Formuleer een beargumenteerd voorstel tot
wijziging van de statuten, waardoor deze weer 'up to date' zijn.

En beschrijf de procedure om tot deze statutenwijziging te kunnen komen.
Wie belangstelling heeft voor deze werkgroep kan zich opgeven bij R. Norp, bestuur.
(tel. 033-4721234 of r.norp@xs4all.nl
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Een stukje creativiteit van Sight:

Zoek nog een tweede in het gebied!
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