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Fietsenklemmen
Bij verschillende hoofdentrees zijn boomstammen met fietsklemmen
geplaatst. Bij deze boomstammen met fietsklemmen staat een
voetgangersbord. Het Waterwingebied is een voetgangersgebied.
Dat willen we zo houden.
Voor iedereen, maar zeker voor oudere mensen en kleine kinderen is
het van belang om hier ongestoord te lopen. Om deze reden en dit te
accentueren zijn er bij de hoofdentrees fietsklemmen geplaatst.
Alleen het bord “Alleen voor voetgangers” plaatsen is kennelijk niet
voldoende. Benieuwd of dit helpt.
Essentakziekte
In Rustenburg en Liendert, maar vooral in Het Waterwingebied staan
er nog al wat bomen op de kaplijst. Het zijn vooral essen. Iedereen
heeft de afgelopen jaren kunnen zien, dat de essentaksterfte in het
gebied heeft toegeslagen. Bladeren droogden sneller uit en deze essen
verloren veel sneller hun blad. Maar vooral de hoge droge takjes die
boven de kruin uitstaken vielen op. Dit is typisch voor de
essentaksterfte
Op de website van de gemeente is te zien welke bomen op de kaplijst
staan: http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#kapaanvragen. Als je zo’n
boom op de kaart aanklikt, krijg je te zien wat voor soort boom en de
reden van kappen.
De bomen op de kaplijst in de Natuurspeeltuin worden nog apart
bekeken. Welke kunnen nog een andere funktie krijgen en welke
moeten vanwege veiligheid echt weg.
Zo staan of beter stonden ook de knotessen, die allen aangetast zijn,
op de kaplijst. Deze zijn nu aangemerkt als faunabomen. Hier mogen
“diertjes en piertjes” in verder leven, bijv. nestjes bouwen, maar ook
insecten mogen hierin leven, enz. Zij vormen geen gevaar voor de
mens, dus is deze constructie zo door ons gekozen. Dus gewoon laten
staan en helaas langzaam laten instorten.

Mezennestkastjes
Sight (aannemer) vertelde dat onlangs alle vogelkasten zijn
schoongemaakt en gecontroleerd. Alle mezenkasten zijn bewoond
geweest. De andere kasten waren niet bewoond. Sight vertelde ook
dat. één kastje is verdwenen.
Weetjes
* We zijn nog volop bezig een fietspad tussen De Hoef en
Waterwingebied te voorkomen.
* Dit jaar geen ALV ivm corona.
* Het bestuur vergadert minder en doet dit m.n. via videovergaderen,
telefoon, mail enz. ivm corona.
* Het Groenbeheerplan is inmiddels tien jaar oud. Het zal worden
verbeterd waar dat nodig is. Wij zijn nu aan het inventariseren.
* Helaas is er een bord vernield met de mededeling dat dit een
Natuurpark is. Sight zal dit herstellen. Wij hebben die borden laten
maken om duidelijk te maken dat het niet zomaar om een stukje groen
ging.
* De opslag bij de Weg van de Vrijheid zal de komende maand
worden weggehaald. Ook voor ons: eindelijk.
* De rubbergranulaat korrels in het kunstgras worden vervangen door
zandkorrels. Er is nog steeds discussie over, maar de gemeente heeft
de knoop doorgehakt.
De Hoef of Hoefkwartier
Het Hoefkwartier (was De Hoef-West) wordt langzaam
getransformeerd van kantorengebied naar ook een woonwijk. De
gemeente wil met alle direct betrokkenen een soort
cooperatie/platform oprichten. We willen deze ontwikkeling actief
blijven volgen en nemen hier ook deel aan. Aan de ene kant om de
groene ontwikkeling te promoten (verbindingszones) en voor ons
ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De gemeente pakt het heel
ambitieus aan en hoopt op een langdurige organisatie.
In de projektbeschrijving heeft de gemeente onze vereniging en ons
doel goed beschreven.

Bestuursoproep
Wij doen nogmaals een oproep voor nieuwe bestuursleden.
Wij zijn niet meer piep en het zou zonde zijn, als de vereniging niet
kan voortbestaan.
Wij hebben erg veel bereikt, van bouwlocatie tot groengebied en dat is
allemaal niet vanzelf gegaan. Het overleg met de gemeente is goed,
wij worden gehoord en zijn blij met de medewerking die wij krijgen
van Sight.
Afplaggen pilot
Er zijn een paar stukjes afgeplagd/verschraald, omdat wij vonden dat
er te weinig wilde veldbloemen groeiden. Niet direct een geschikt tijd,
omdat het wederom een droge zomer werd. De meeste afgeplagde
stukjes zijn nog kaal. Op één locatie staan er wat bloemen, zoals
kaasjeskruid en gele ganzenbloem.
Herfst.
De dagen worden korter en kouder. Voor de bomen reden - soms denk
je dat ze kunnen denken, maar het gaat allemaal volautomatisch - om
door kurkvorming in de bladsteeltjes de toevoer van mineralen en
andere bouwstoffen naar de bladeren af te sluiten. De bladeren krijgen
zodoende geen vocht meer en kleuren geel, oranje, rood en
uiteindelijk bruin en dor. Tegen die tijd liggen ze al op de grond.
Bijzonder is dat de knoppen voor nieuwe bladeren, takjes en bloemen
nu al - in de herfst - zijn gevormd. Wie goed kijkt ziet overal de
knoppen al zitten terwijl de winter nog moet komen. Dan vraag je je af
of die nieuwe tere knoppen de winter wel zullen doorstaan. De laatste
jaren hebben we weliswaar kwakkelwinters, maar het zou ook zo maar
een paar nachten min tien graden kunnen worden. En kunnen die verse
knoppen daar wel tegen?
Het antwoord is ja. Want de bomen zorgen er ook voor dat er suikers
in die knoppen zitten, en dat beschermt heel goed tegen de strengste
vorst. De knoppen bevriezen dus niet en in het voorjaar springen ze
vrolijk open, alsof er helemaal geen winter is geweest. Alweer een
bewijs hoe ingenieus de natuur in elkaar zit.

vogels
Wat de vogels betreft kunnen we hopelijk weer een buizerd uit
Scandinavië begroeten. Die overwinteren hier wel eens, natuurlijk
omdat het in het hoge noorden echt vreselijk koud is. Dan is er voor
een buizerd geen muis meer te vinden want die blijven lekker onder de
sneeuw zitten. Dus dan trek je maar naar Nederland. Alleen sommige
uilen blijven want die weten de muizen - op het gehoor - te vinden.
uilen
Uilen hebben in vergelijking met ons mensen enorme oren. Die zitten
uiteraard aan weerskanten van hun kop , maar het ene oor zit iets
hoger dan het andere. Daardoor kunnen uilen zowel horizontaal als
verticaal luisterend en beoordelend, en tot op de centimeter
nauwkeurig een muis grijpen, zelfs door een laag sneeuw van dertig
centimeter. Opnieuw: hoe ingenieus zit de natuur niet in elkaar.
gevallen bladeren
Terug naar de gevallen bladeren. Die vormen een dikke laag op de
grond waar onder tal van dieren en diertjes tijdens de koude periode
beschutting vinden. Padden natuurlijk, maar ook egels, muizen,
bunzings, en honderden kleine beestjes als wormen, pissebedden,
springstaartjes, duizendpoten, allerlei kevertjes en nog veel meer.
Honderden soorten.
Het valt niet op, maar een flink deel van de bladeren is in het voorjaar
verdwenen: opgegeten door al die kleine beestjes. En: die hebben het
ook allemaal weer uitgepoept. Per beestje maar een heel klein beetje,
maar met al die beestjes bij elkaar…..
Kortom, bosgrond en ook Waterwingebiedgrond, bestaat behalve uit
zand en rivierklei in de bovenste delen voor een groot deel uit kleinebeestjespoep. Tja….
Op enkele plekken brengen padden onder de bladeren de winter door,
bijvoorbeeld in het stuk tussen de natuurspeeltuin en de Lageweg. Zij
komen pas weer tot leven wanneer in het voorjaar de
avondtemperatuur boven de 13 graden komt, en dan liefst ook met een
beetje regen. Maar dat is informatie voor een lente-nieuwsbrief.
(Kees Quaadgras)

Hou die kat toch binnen!!!
Dit schreeft Arjan Zwart al in februari. Hij is dus niet de enige die
zich hier zorgen om maakt. Op dit momen zijn organisaties aan het
kijken of zij juridische stappen kunnen ondernemen tegen deze
‘kattenoverlast’of alternatieven aan het bedenken. Het gaat om
huisdieren (accent eerste lettergreep) en niet om dieren die in het wild
leven en voor hun eigen kostje moeten zorgen.
In Nederland leven ongeveer 2 miljoen katten, waarvan minstens de
1.500.000 vrij losloopt om de huizen en in de bebouwde kom, zonder
dat de eigenaren hierop letten. Deze katten vangen en doden naar
schatting meer dan 100 miljoen kleine zoogdieren,beschermde vogels
en reptielen in hun directe omgeving.
Hier zijn verhaal:

Mijn studeerkamer grenst direct aan een heerlijk stukje groene ruimte
van ons mooie Waterwingebied. Elk jaargetijde is het werken in deze
kamer een genot. Zelfs vanmorgen nog, met heel veel regen, werk ik
het liefst al vroeg allerlei opdrachten af. Ik zet geen muziek aan. Doe
ook geen oortjes in maar krijg op dit tijdstip een gratis concert vanuit
het park waar een merel al op dit tijdstip voluit zit te zingen.
Plotseling verstomt het geluid en kort daarna hoor ik de merel met zijn
dreigend, waarschuwend geluid verdwijnen. Gevaar!
Ik kijk vanuit mijn raam en ja hoor…… daar zit er weer eentje…. Een
kat. Het is de zoveelste onderbreking van dit merelgezang en het heeft
er veel van weg dat de komst van de kat geen incidenteel gebeuren is.

Of ik een hekel aan katten heb? Nee, prachtige beestjes alleen…. weet
ik dat ze in hun natuurlijk gedrag redelijk verknipt en verstoord
kunnen zijn. Dat is te danken aan die vele mensen die de kat
getransformeerd hebben tot huiskat en vaak door impulsief handelen
de kat menselijke eigenschappen hebben toegedicht.
Het vangen (de predatie noemen we dat) van vogels door katten is
wellicht een gevoelig onderwerp, maar vanwege de grote impact op de
vogelstand is het van belang om niet de ogen hiervoor te sluiten.
Zeker nu we weer de tijd tegemoet gaan dat de vogels ook in ons
gebied, volop bezig gaan om hun nesten te bouwen ( al dan niet met
hulp van door onze jeugd gemaakte nestkasten).
Een wetenschappelijk onderzoek in Nederland in 2016 uitgevoerd
heeft een onthutsende optelsom gemaakt van het aantal huis- en
verwilderde katten in Nederland en wat deze katten in een jaar tijd wel
niet doden aan (zang) vogels.
In het NRC artikel van 3 oktober 2016s zijn gegevens uit dit
onderzoek gepubliceerd: 3-4 miljoen huiskatten en 130.000-1.2
miljoen zwerfkatten.
De Nederlandse huis- en verwilderde katten eten ca 30 miljoen vogels
per jaar. Dus 10 vogels per poes of kat. Nu zouden we op basis
hiervan een berekening kunnen maken hoeveel predatie er in ons
gebied heeft plaats gevonden.
Maar daar gaat het mij niet om. Wat ik gewoon vraag aan alle die
bezitters van katten: hou ze asjeblieft overdag binnen en áls ze dan
naar buiten gaan, verplicht jezelf de kat een bandje om te doen met
een belletje er aan. Dat zal veel leed in vogelland voorkomen en veel
irritaties wegnemen bij natuurliefhebbers zoals u en ik. Laten we er dit
voorjaar weer iets moois van maken in onze waterwingebied.
(20-02-2020 Arjan Zwart)

Info-wisselbordjes
Iedereen die van de zomer door Het Waterwinggebied gewandeld
heeft, heeft gezien dat er informatiebordjes zijn geplaatst. Wij wilden
graag meer informatie in het gebied zelf. Aanvankelijk zou dat met
QR-codes gebeuren, maar dat vond niet iedereen een succes. Toen
heeft het nog enige tijd geduurd, want het plakken van een QR-code is
eenvoudig, maar als je dit gaat vervangen door borden te plaatsen
wordt het ineens een oerwoud aan borden. Sight kwam toen op het
idee om de borden per seizoen te vervangen. Van de zomer dus
‘zomerbordjes’ en nu zijn deze vervangen door ‘herfstbordjes’. Linda
Brouwer van Sight heeft de tekeningen gemaakt en de teksten
bijgeschaafd en onderwerpen toegevoegd. Op dit moment worden de
‘winterbordjes’ verder voorbereid. Als we alle seizoenen gehad
hebben, beginnen we weer opnieuw met dezelfde ‘bordjes’.
Doordat de bordjes op vaste palen staan, is bij wisseling niet elk
bordje helemaal zuiver op zijn plek.

per seizoen andere tekst op info-paal

