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In deze eerste Nieuwsbrief van 2021 stellen we vast, dat:
- de containers en opslag langs aan de Weg van de Vrijheid weg zijn;
- dat er een Natuurtafel met leuke natuurweetjes is geplaatst.
- dat de uitkomsten van een Milieu Effecten Rapport aansluit op onze bezwaren
tegen een fietsverbinding Waterwingebied-De Hoef-West;
- dat de wadi bij het zwembad Amerena voor wat betreft het onderhoud ook bij
Sight komt;

- dat de infoborden in Het Waterwingebied inmiddels van nieuwe teksten zijn
voorzien;
- dat alle vogelkastjes afgelopen broedseizoen ‘bewoond’ zijn geweest;
- dat er nog meer ‘weetjes’ en aandachtspunten zijn: leest u verder!
Opslag Weg vd Vrijheid …… eindelijk weg!
Er waren toezeggingen gedaan aan de aannemer dat tijdens het werk in Liendert
en Rustenburg deze strook voor opslag gebruikt mocht worden. Toen het werk
hier was afgerond bleef de opslag liggen. De containers en opslag langs de Weg
van de Vrijheid was voor velen een doorn in het oog.
We hebben verscheidene keren contact hierover gehad in ons reguliere overleg
en met ‘de gemeente’. Er werden goede intenties uitgesproken, maar in de
praktijk veranderde weinig. We denken dat deze opslag te veel uit het zicht van
de desbetreffende afdeling is geweest. We zijn ons er directer meegaan
bemoeien en spraken steeds af: “Over veertien dagen bellen we weer.” Dat heeft
geholpen.
Op een schakelkast na is toen alles weggehaald. Ook die is nu weg, inclusief de
laatste hekken. Resteert nog het herstel van het weggedeelte en de aanpassing
ervan aan de reconstructie van de Weg vd Vrijheid.

Verbinding Waterwingebied en De Hoef
Zoals bekend worden veel kantoren op De Hoef-West omgebouwd tot
woonappartementen.
Naast ombouwen van kantoren is er ook veel aandacht voor groen in deze
nieuwe woonwijk.
Een vast onderdeel van een bestemmingswijziging is het maken van een Milieu
Effecten Rapportage (MER) voor zo’n gebied. Omdat een fietsverbinding een
gemeentelijke wens is, en wij vanaf het begin hebben geprotesteerd, is er een
extra MER opgesteld voor een mogelijke verbinding Waterwingebied-De Hoef.
Wij vonden dat er genoeg fietsverbindingen waren, zeker met de geplande
fietsverbinding over de Outputweg achter Rustenburg. Meer fietsverbindingen
zouden extra fietsverkeer in Het Waterwingebied veroorzaken, precies in het
rustgebied voor fauna bij het spoor.

Wij hebben al jaren geleden aangegeven dat recreatie voor ons vooral wandelen
is en genieten van de natuur. In de discussie hebben wij voorgesteld, dat als er
toch een verbinding moet komen, deze te beperken tot een voetgangers loopbrug
met trappen. Het rustgebied zou daardoor het minst verstoord worden.
Het Bureau dat de MER maakte, heeft gekeken naar verschillende locaties voor
verbindingen naar De Hoef: via Het Waterwingebied, maar ook via de wijk
Rustenburg. Wij hebben direct aangegeven dat een fietsverbinding via
Rustenburg ook geen optie was, ook omdat die dan zou aansluiten op een
voetgangersgebied.
Het was reuze spannend wat de uitkomst van de MER zou zijn.
De verrassing was des te groter toen bleek dat de uitkomst van de
(onafhankeijke) MER ons ingediende bezwaarschrift op alle punten en op
professionele gronden (met cijfers en precentages) ondersteunde. De conclusie
was, dat de winst voor fietsers via Het Waterwingebied minimaal was (slechts
enkele minuten) en via Rustenburg wordt de afstand niet echt kleiner, dus ook
geen optie, De conclusie van de MER is dat er genoeg fietsverbindingen zijn en
een loopbrug voldoende zal zijn.
Tegen de komst van meer wandelaars verzetten wij ons uiteraard niet, omdat dit
de recreatie is waar wij op ingezet hebben.
Spannend blijft het nog wel, want in de MER staat ook, dat als de gemeente toch
tot een fietsverbinding besluit, aan welke eisen deze moet voldoen. De gemeente
neemt deze verbinding op als een nog te maken keuze. De gemeente koppelt dit
vooral aan de ontwikkeling van de opleiding en campus De SOMT in De Hoef.
Dit gebied van De SOMT moet nog nader uitgewerkt worden, dus dat blijft nog
even spannend. Wij hebben de gemeenteraad daarom gevraagd zich daar nu al
over uit te spreken en van een fietsverbinding tussen Het Waterwingebied en De
Hoef-West af te zien.

Voor wie in het MER rapport geïnteresseerd is: het MER-rapport staat op
de website van de Vrienden. (www.waterwingebied.nl).
De gemeenteraad heeft onlangs besloten tot het veranderen van het
kantoorgebouw van het voormalige Schuitemapand in appartementen.

Wij hadden gevraagd aan de politiek zich ook uit te spreken over een
fietsverbinding. Dat hebben partijen zeer beperkt gedaan. Dus veel ligt nog open
en blijft spannend. Wij zijn benieuwd en blijven deze ontwikkelingen alert
volgen.
Wadi bij zwembad Amerena
Naast het zwembad en tussen zwembad en woningen is een wadi gemaakt, waar
het regenwater langzaam in de grond mag zakken. Een (regenwater)riolering
ontbreekt. Er is alleen een waterafvoer gemaakt, voor als het water te hoog komt
te staan. Via een overloopput, een zogenaamde slokop, wordt het water dan
afgevoerd.
Het onderhoud van de wadi bij Amerena wordt vanaf dit jaar door Sight gedaan.
Het was een vraag van ons om dat in één hand te houden. We zouden ook graag
willen om vooral de wadi spannender in te vullen, door daar minder te maaien
en bloemen meer een kans te geven.
Natuurtafel
In de Natuurspeelplaats is een door Kees Quaadgras bedachte natuurtafel
geplaatst.
Het ontwerp is van Charlot Luiting. Voor kinderen zeer de moeite waard, maar
ook voor de volwassenen die daar op hun (klein)kinderen passen.
De educatieve waarde is erg groot. Op de foto op het voorblad is het
enthousiasme van de kinderen te zien die zich buigen over deze tafel met
natuurweetjes over vogels, bomen en planten. Zo wordt oppassen in de
Natuurspeelplaats nog meer een feest.
Overigens zijn er in de natuurspeeltuin een aantal
bomen(staken) gekapt, omdat deze een gevaar voor
de veiligheid zou kunnen opleveren. Er wordt nog
bekeken of er nieuwe bomen geplant worden. Het
kan namelijk ook zijn dat sommige bomen nu
ineens meer lucht en ruimte krijgen en daardoor
zich beter kunnen ontwikkelen.
Aan het eind van het seizoen wordt bekeken of de natuurtafel naar een andere
plek moet verhuizen: meer in de zon of juist in de schaduw.
Vogelkastjes .
Vorig jaar zijn er veel mezenkastjes en broedkastjes voor andere vogels
opgehangen in Het Waterwingebied. Een belangrijke reden was de
aanwezigheid van de eikenprocessierups. Mezen zijn liefhebbers van deze
processierupsen en we hoopten op deze wijze de rups op een natuurlijke wijze te
bestrijden. De vogelkastjes zijn schoongemaakt. Daaruit bleek dat vele kastjes
‘bewoond’ waren geweest. Of we daarom minder last hadden van de

eikenprocessierups kunnen we niet direct concluduren, maar het is wel
hoopgevend.
Informatieborden

De infoborden (planken) in Het Waterwingebied zijn inmiddels van nieuwe
teksten voorzien. De teksten veranderen per seizoen.
Elk seizoen heeft een eigen achtergrondkleur gekregen. Geschiedenis
onderwerpen zijn natuurlijk niet seizoensgebonden en zijn gewoon over de vier
seizoenen verdeeld. Nu zijn de ‘winterborden’ geplaatst. Wij vinden het een
aanwinst, omdat het aangeeft dat naast genieten van de natuur ook specifieke
onderwerpinformatie het gebied nog interessanter maakt.
De infoborden zijn een gezamenlijk product van het bestuur van de Vrienden, de
gemeente en Sight. De borden zijn vormgegeven door Sight, de teksten zijn een
gezamenlijk produkt van het bestuur van de Vrienden, de gemeente en Linda
Brouwer van Sight. De tekeningen zijn gemaakt door Linda Brouwer.
De vaste info-bordlokatie zorgt ervoor dat bij deze tekstwisselingen, de juiste
teksten niet altijd op de juiste lokatie terecht komen. Dat is niet handig en soms
zelfs verwarrend.
We zijn ons daarvan bewust en zullen daar nog een keer naar kijken.
Groenbeheerplan
Het Groenbeheerplan Waterwingebied bestaat nu 10 jaar. Voor de gemeente
betekent dit dat het plan geactualiseerd moet worden. Wij zijn daarover in
gesprek hoe dit het beste kan worden aangepakt. Het gaat om verbeteringen die
de natuurwaarde verhogen. Ook gaat het om het maken van een werkplan waar
mogelijk geld voor gereserveerd moet worden.
Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren zaken gerealiseerd, die nog in het
Groenbeheerplan moeten worden opgenomen (meanderende oever water
Trekvogelweg, vleermuisputten, sinusmaaien e.d.)
Er wordt nog gebrainstormd over het proces. Inspraak is in deze corona-tijd niet
gemakkelijk.

Uitmaaien poel
De grote poel krijgt steeds meer prachtige waterplanten. Het worden er echter zo
veel, dat er te weinig zonlicht doordringt in het water. Dit is nadelig voor de
jonge plantjes die zonlicht nodig hebben. De poel wordt daarom uitgemaaid, ook
om verlanding te voorkomen.
De bomen en struiken tussen het pad en de poel vormen een te dichte wand, die
het zonlicht langer dan nodig is van de poel weghoudt. Hier zal gesnoeid
worden, in de hoop dat de poel nog beter gaat functioneren.
Ruiken aan het voorjaar
Hoewel we nog midden in de (kwakkel)winter zitten zijn er al tekenen dat het
voorjaar er aan komt. Zo laten de koolmezen al hun fietspompjesroep horen. Een
typisch voorjaarsgeluid. Kort geleden scharrelden er al twee zanglijsters rond en
oefende een merel heel voorzichtig zijn zangstem. Nog een maand of anderhalf,
twee en het hele spul komt weer terugvliegen uit Frankrijk, Spanje en Afrika:
meer zanglijsters, zwartkoppen, fitissen, tjiftjaffen, heggenmussen en wie weet
braamsluipers. Bramen genoeg in het Waterwingebied.
Bij de hazelaars zijn de mannelijke katjes al goed zichtbaar. De vrouwelijke
knoppen trouwens ook. Een paar mooie dagen in februari en ze ploppen open.
En anders wel in maart. Voor mensen met hooikoorts minder leuk, dat dan weer
wel. De knoppen zijn bij vrijwel alle bomen en struiken te zien, en dat al sinds
de herfst. De plant maakt de knoppen namelijk in het najaar aan en geeft de
knoppen suikers mee waardoor ze zelfs hevige vorst kunnen doorstaan.
Een deel van die knoppen
dient ook als voedsel voor
vogels. Ook voor
insecteneters als koolmezen
en pimpelmezen. In de
winter zijn er immers veel
minder insecten. Een
prachtig natuurwondertje is
dat de magen van de mezen
een bekleding krijgen
waardoor ze de knoppen
beter kunnen verteren. Als
de mezen in het voorjaar
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weer op insecten over
kunnen schakelen verdwijnt die maagbekleding weer.
De mollen hebben nog niet door dat de lente binnen afzienbare tijd weerkeert.
Zij werpen nu nog grote hopen aarde op, veel groter dan gebruikelijk. Dit komt

doordat mollen de lekkere regenwormen volgen, en die wormen graven zich
dieper in, vanwege de kou en mogelijk bevriezing van de oppervlakte. Je wilt als
regenworm natuurlijk niet vastvriezen. Maar ja, de mol moet dus wel veel meer
aarde weg zien te werken.
Over wormen gesproken: deze dieren zijn heel belangrijk. Zij eten dood blad en
maken daar zeer vruchtbare grond van. Inderdaad: wormenpoep. Daarnaast
zorgen zij voor lucht in de bodem. Ook regenwater komt daardoor dieper en dus
dichter bij wortels van planten, struiken en bomen. Evolutiewetenschapper
Charles Darwin (1809 –1882) concludeerde al dat “slechts weinig dieren een zo
grote betekenis hebben voor de geschiedenis van de aarde als deze eenvoudige
wezens.”
Het blad National Geographic deed daar in 2009 nog een schepje boven op door
de regenworm uit te roepen tot meest invloedrijke diersoort aller tijden. En wat
te denken van Cleopatra (69 –30 voor Christus): deze Egyptische koningin
verklaarde wormen heilig. Die was op het gebied van ecologie haar tijd ver
vooruit….
Weetjes
* De duikers in het gebied zijn schoongemaakt. Het water kon niet meer
afgevoerd worden.
Het bleek wel nodig, want sommige duikers zaten vol met wortels
* Tijdens Oud en Nieuwjaar zijn er zijn twee prullenbakken gesneuveld. De
duurdere bakken waren voor alle zekerheid al weggehaald. Het blijft natuurlijk
jammer.
* Water op het schelpenpad. Een schelpenpad op het grote veld met beuken is
aangepast en watert hopelijk nu beter af.
* Sinds corona en haar lockdown is het aanmerkelijk drukker in Het
Waterwingebied.
* In het overleg zullen we ook de wortelopdruk bespreken.
* Er wordt op dit moment druk gesnoeid.
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