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Allereerst wenst het bestuur alle leden een gelukkig en gezond 2017 toe.
We hopen dat Het Waterwingebied ook in 2017
een 'super'groen gebied zal blijven.

Ledenvergadering en bestuurswisseling.
Op 26 januari 2017, 19.30 - 20.30 uur is er in de Groene Stee een
algemene ledenvergadering.
Riekje Hoffman, Martha en Piet van der Doe stellen zich niet herkiesbaar.
Ellen Akkermans heeft het bestuur al verlaten.
Kees Quaadgras en Roelie Norp stellen zich herkiesbaar.
Inmiddels hebben zich enkele nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld.
Riekje en Martha en Piet waren vanaf de oprichting betrokken bij de
vereniging. In het toenmalige Wijkbeheerteam (WBT) was 'Het
Waterwingebied' een steeds terugkerend agenda- en zorgpunt. Om die zorg
beter naar voren te kunnen brengen is toen voorgesteld om een aparte
vereniging of stichting op te richten: 'De Vrienden van het
Waterwingebied'. Nadien is er veel gebeurd.
De vereniging heeft zelf een visie voor het gebied opgesteld en heeft
overal flink achteraan getrokken. Begin 2003 werd, ondersteund met bijna
dertienhonderd handtekeningen, de Gemeenteraad gevraagd de
bouwplannen en scholenbouw in het gebied af te wijzen.
Aldus geschiedde.
Riekje was al ver voor het wijkbeheer betrokken bij en op Het
Waterwingebied en het groen houden hiervan. Denk aan de eerste
bouwplannen begin 1990 waartegen de VerontRustenburgers (waar Riekje
deel van uitmaakte) actief actie voor gevoerd hebben. Eerder had diezelfde
groep al voorkomen dat een grote rioolbuis voor doorgang van ruw water
onder de groene bossage zou worden gelegd. Riekje heeft voor de
oprichting van de Vereniging en later in de Vereniging haar sporen meer
dan verdiend: veel commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond, stukken
gelezen, acties georganiseerd, bezwaren ingediend, activiteiten
georganiseerd, het hele proces rondom het Groenbeheerplan mede
vormgegeven. Kortom teveel om op te noemen.
De familie van der Doe is erbij gekomen via het Wijkbeheerteam en vooral
na de actie om weer water in de sloot achter De Horsten te krijgen. Dat
was hun initiatief met een enorme respons van de bewoners uit De
Horsten. Deze actie heeft hun betrokkenheid bij het gebied vergroot.
Zij waren 'oren en ogen' van het gebied en vertolkten de stem van de
gebruikers van het gebied op vele manieren. Zij hebben veel tijd gestopt in
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het verlenen van vele hand- en spandiensten. Martha heeft lang de
financiën (ledenadministratie) beheerd, maar na haar ziekte en mede de
komst van internet, heeft zij al eerder de zaak overgedragen.
Ellen verleende ondersteuning op vele fronten. Vooral bij activiteiten kon
je op haar rekenen. Zij was in Amersfoort een van de eersten die
regelmatig met een geverfde grijze afvalcontainer door Het
Waterwingebied liep om zwerfvuil te verwijderen. Om niet met afval te
hoeven slepen kreeg zij via het wijkbeheer deze 'wijk'-container. Een
voorbeeld voor anderen: ruim je rotzooi zelf op en gebruik de
prullenbakken.
Gelukkig hebben wij voor de vertrekkende bestuursleden opvolgers
kunnen vinden. Arjan Zwart wil het bestuur graag versterken, evenals
Thérèse Herselman. Arjan is docent biologie en kan de Vereniging dus
goed voorzien van informatie en Thérèse is een heel betrokken bewoner,
die Het Waterwingebied een warm hart toedraagt en het gebied in haar
achtertuin heeft.
Wij zoeken alleen nog iemand die de financiële- en/of ledenadministratie
voor zijn/haar rekening wil nemen.
Het huishoudelijk gedeelte willen wij kort houden.
Wij zullen een toelichting op het jaarverslag geven en de financiën en
afscheid nemen van de net genoemde bestuursleden. In het voorjaar nemen
we nog een keer in Het Waterwingebied zelf afscheid van hen. Voor dit
laatste worden leden en niet-leden uitgenodigd.
Na een kort huishoudelijk gedeelte houdt Arjan Zwart een lezing over
plantennamen. Hij doet dit onder de titel: “Maak van de Noot een deugd”.
Met als ondertitel: “Hoe fijn nootschieten kan zijn”. Op populaire
wetenschappelijke manier zal hij ons vertellen hoe veelzeggend
plantennamen kunnen zijn. Dit is het openbare gedeelte en voor iedereen
toegankelijk.
Ontwikkelingen De Hoef
Op het industrieterrein is al een aantal jaren sprake van veel leegstand.
De bedrijven en de gemeente hebben de handen ineen geslagen en hebben
gezamenlijk een visie op de toekomst gemaakt. Het is de bedoeling dat
leegstaande kantoren omgebouwd worden tot woningen.
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De eerste transformatie is al klaar. Er zijn panden waarin al mensen
wonen. Het gaat met name om het westelijk deel van De Hoef. Ook komt
er een scholengemeenschap voor fysiotherapie (Campus) met
studentenflats. Als u de plannen wilt lezen, ga naar:
https://www.amersfoort.nl/project/de-hoefwest-van-kantoorgebied-naarstadswijk.htm met hierin een link naar de Structuurvisie De Hoef zelf.
Wij hebben op deze Structuurvisie gereageerd.
De ligging vlakbij Het Waterwingebied wordt door de plannenmakers als
een enorme meerwaarde gezien. Zij willen m.n. Het Waterwingebied
betrekken bij de ontwikkelingen door aan Hoefse kant van het spoor
verder te vergroenen en fiets- of wandelverbindingen over het spoor heen
te maken.
Over dit laatste zijn we niet zo enthousiast. Juist aan de noordkant van Het
Waterwingebied is een rustgebied gemaakt en daar zijn ook de paden
aangepast (struinpaden). Wij hebben erop gewezen dat er een goede
(tunnel)verbinding is, maar dat deze sociaal veiliger kan (sociale ogen!).
In de visie ontbreekt het toekomstige fietspad naast de Outputweg, dat er
komen gaat (Outputweg wordt eenrichtingsverkeer).
Wij waren onaangenaam verrast dat zonder enig overleg met ons deze
structuurvisie tot stand gekomen is, terwijl wij een convenant met de
gemeente hebben over de uitvoering en beheer van Het Waterwingebied.
Inmiddels zijn er contacten gelegd en is ons standpunt breed bekend.
Wij hopen in goed overleg tot oplossingen te komen.
Kunstgrasveld
Uit nieuw onderzoek van het RIVM van 20 december jl. blijkt dat spelen
op kunstgras veilig is.
Het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn
ingestrooid met rubbergranulaat, is praktisch verwaarloosbaar.
De gemeente ziet op basis van dit rapport geen aanleiding om maatregelen
te treffen voor de kunstgrasvelden.
De gemeente wijst in haar informatie, dat er nog een Europees onderzoek
volgt. Deze resultaten worden februari 2017 verwacht.
Meer info vindt u op: https://www.amersfoort.nl/nieuws/rivm-spelen-opkunstgras-is-veilig.htm
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Convenant
Het is alweer 5 jaar geleden dat wij een convenant met de gemeente over
het beheer en uitvoering van Het Waterwingebied op basis van het
Groenbeheerplan hebben afgesloten. Binnenkort vindt er een verlenging
plaats voor weer vijf jaar.
Gewoon leuk
- Er is al weer een buizerd waargenomen.

Tijdens de vroege ochtend in dit seizoen kun je onderstaand beeld van
lisdodde tegenkomen.

5

T.b.v. de algemene ledenvergadering.

Financiën
De afgelopen twee jaar weinig kosten gemaakt, door het ontbreken van
buitenactiviteiten, er nog voldoende voorraad was aan postzegels en
printerinkt e.d. en geen attenties gekocht.
2015

Ontvangen

ABN saldo 1-1-2015
Contributies

Uitgaven

€ 3.440,27 ABN kosten bank
€ 827,50 Website

Totaal

2016

€ 117,50

Nieuwsbrieven e.a.
€ 4262,77
Totaal

Ontvangen

ABN saldo 1-1-2016
Contributies

€ 213,65
€ 222,53
€ 553,68

Uitgaven

€ 3.709,09 ABN kosten bank

€ 227,20

€ 921,00 Website
Nieuwsbrieven

€ 117,50
€ 270,45

Totaal

€ 4630,09

ABN saldo 1-1-2017

€ 3948,20

Kantoorbenodigdheden

€ 66,74

Totaal

€ 681,89

2017

Gevraagd:
Wie heeft verstand van bankzaken, althans van een bestuursrekening.
Sinds een paar jaar berekent de bank erg veel voor extra kosten (o.a voor
papierenafschriften en rentekosten). Ging het bij de totale bankkosten eerst
om circa € 100 per jaar, nu om het tweevoudige.
Wie kan en wil ons adviseren?
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Jaaroverzicht.
Bij de volgende onderwerpen zijn wij de afgelopen twee jaar betrokken geweest of
hadden onze aandacht.
- regelmatig overleg tussen de gemeente, de aannemer en bestuur Vrienden
2015 van het Waterwingebied. (overleg 'binnen' en inspecties 'buiten').
- de grote poel is door 3 aspirant gidsen van de IVN als studieobject
gekozen en geïnventariseerd aan insecten, libelles, oever vegetatie, e.d.
- excursie essentakziekte geweest.
- nieuwe bebording is in voorbereiding
- mogelijke komst van AZC op en nabij Weg vd Vrijheid is als locatie
afgevoerd na brief en acties bewoners
- info over betekenis Groenbeheerplan voor het onderhoud en aanpak
- er is een Bomeninventarisatie gemaakt en bekeken wat de gevolgen zijn.
- wederom oproep gedaan voor bestuursleden
- voor de bomen achter de Geallieerdenstraat en Boerspad is een
bomenplan gemaakt.
- overleg gehad om bij de stadslandbouw achter de geluidwal A28, de
status van deze bestemming te achterhalen, bijv. kan er straks iemand van
elders uit het land hier tuinbouw bedrijven en het belang voor ecologie niet
uit het oog te verliezen. De gemaakte afspraken zijn in een bijlage bij de
vergunning gevoegd.

2016

- regelmatig overleg met de gemeente, de aannemer en bestuur
Vrienden van het Waterwingebied. (overleg 'binnen' en inspecties
'buiten').
- in overleg opdracht gegeven voor het maken van een vleermuisverblijf in
2 waterputten
- uitvoering bomenplan Geallieerdenstraat na overleg met bewoners
- er heeft een sperwer gebroed, deze is met camera gevolgd.
- d.m.v. een wildcamera blijkt de faunapassage een groot succes. er is o.a.
een bunzing vastgelegd en er zijn jongen gezien in Het Waterwingebied.
- bij de aansluiting zwembad met Het Waterwingebied komt een kleinere
wadi en geen extra paden in het kleine stukje groen, na actie onzerzijds.
- het overzetten van de padden was weer een groot succes
- de natuurspeeltuin voldoet duidelijk aan een behoefte. er wordt veel
gebruik van gemaakt. extra zandbakken-zand neergelegd.
- hoewel aangereden, mag geconstateerd worden dat de ringslang Het
WWG heeft ontdekt.
- kunstgras rubbergranulaat blijkt problemen te geven (giftig door pak's?)
- meegedaan aan de discussie over een nieuwe groenvisie voor
Amersfoort. De gemeente wil meer door bewoners zelf laten doen en
bewoners initiatieven ondersteunen.
- de Japanse knoop is een 'zorgenkindje' ook in Het Waterwingebied
- ontwikkelingen op De Hoef worden nauwgezet gevolgd op eventuele
gevolgen voor Het Waterwingebied.
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Vrienden van het Waterwingebied
Donderdag 26 januari
Groene Stee
Aanvang 19.30 uur
Algemene ledenvergadering
Huishoudelijk gedeelte
alleen voor leden
Lezing
ca 20.30 uur
Openbaar gedeelte
“Maak van de Noot een deugd”
door Arjan Zwart met als ondertitel
“Hoe fijn nootschieten kan zijn”.
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