NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN DE WA HOEVE
nr. 1, april 2022

‘Vrienden van de WA Hoeve’ zet zich in voor behoud, herstel en verbetering van de natuur, biodiversiteit, flora en
fauna van het Willem Arntsz Hoeve terrein in Den Dolder.
www.vriendenvandewahoeve.nl

HIER IS DAN ONZE EERSTE NIEUWSBRIEF.
We bestaan nog maar net, en er komt al veel op ons af. Adviezen, hulp, vragen, uitnodigingen.
Veel mensen zijn enthousiast en melden zich aan. Daar zijn we erg blij mee. Zo wordt de groep
‘Vrienden’ steeds groter en krijgen we steeds meer body en bestaansrecht.

De eerste rondleiding op 12 maart was verrassend en
inspirerend. Er waren veel verhalen vanuit verschillende
invalshoeken, een aantal nieuwe ideeën kwamen op. Al
snel kregen we aanvragen voor een tweede rondleiding.

Ontdekken van de bisschopsmuts,
westelijk heide 12-03-2022

TWEEDE RONDLEIDING 7 MEI: GRAAG AANMELDEN
We starten om 10.00 uur op de parkeerplaats naast station Den Dolder en eindigen daar ook
om 12.00 uur. Aanmelden via info@vriendenvandewahoeve.nl
Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de groep te groot wordt: geen nood,
want de rondleiding wordt later dit jaar nog eens herhaald. Bij slecht weer kan het programma
worden gewijzigd of ingekort. We besteden aandacht aan flora en fauna, aan de bijzondere
cultuurhistorische geschiedenis van het terrein als oud psychiatrisch landgoed, aan de
bouwplannen en de mogelijke gevolgen voor de natuur.
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Er zullen mensen meelopen die het terrein goed
kennen, plus een vertegenwoordiger van de KNNV
(Nederlandse Vereniging van Veldbiologen), die
kan laten zien hoe de vereniging onderzoek doet
en soorten inventariseert.

Komkommerspin. Oostelijk van Deltahuis 28-4-2022

NOG EVEN EEN TERUGBLIK: DE START VAN ‘VRIENDEN’
Vrienden van de WA Hoeve heeft een stormachtig begin gehad. Begin februari 2022 zijn we
met een klein groepje bij elkaar gekomen: allemaal liefhebbers van de prachtige natuur maar
geschokt door de enorme omvang van de bouwplannen. Deze zijn strategisch opgesplitst in
verschillende ontwikkelgebieden (gepresenteerd in meerdere concept-bestemmingsplannen) en zullen de natuur op het terrein grote schade toebrengen.
Nu lopen de reeën nog vrij rond en nestelen er bijzondere vogels, maar voor hoelang nog?
Actie was geboden. En dat moest snel, want de conceptplannen van de gemeente Zeist lagen
maar een paar weken ter inzage. Net op tijd hebben we onze zienswijze bij de gemeente
ingediend.
De kern van onze visie is dat de natuur gezien moet worden als
gelijkwaardige partner en niet als sluitpost. Aan de gemeente hebben
we aangeboden om actief mee te denken. Het wachten is nu op een
reactie. Op dit moment wordt het nieuwe college gevormd. We kijken
uit naar het vervolg. Onze zienswijze is te downloaden op de website:
https://www.vriendenvandewahoeve.nl/nieuws-agenda

ENTHOUSIASME
Al meteen was er veel enthousiasme voor ’Vrienden’. Veel mensen, natuurliefhebbers,
wandelaars, inwoners van Den Dolder, Zeist en Bilthoven, zijn verontrust over de plannen.
‘Vrienden’ blijkt in een behoefte te voorzien. Onze oproep op de
website heeft dan ook in korte tijd veel reacties gekregen. De lijst
van leden en belangstellenden wordt steeds langer.
Nog steeds komen nieuwe aanmeldingen binnen. Een aantal wil
actief helpen. De achtergronden zijn heel divers, van bioloog tot
jurist, van wandelaar tot oud WA werker, maar allemaal hard
nodig. Vrienden van de WA Hoeve heeft de vorm van een
werkgroep met korte lijntjes. Alleen samen zijn we sterker.

Voorjaar WA Bos: Sleedoorn 18-04-22
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Sinds maart 2022 nemen we ook deel aan een regionaal platform van natuurorganisaties en
hebben we regelmatig onderling contact met elkaar. Ons netwerk is inmiddels groot.

WA Terrein. Groot brandnetelveld. Maar blijft dat zo? 28-04-2022
De brandnetel is de voedselplant voor het grootste aantal vlindersoorten.

WAT GROEIT, KRUIPT EN VLIEGT ER? DE KNNV GAAT INVENTARISEREN.
De natuur en de biodiversiteit op de WA Hoeve is bijzonder te noemen. Er valt veel te
ontdekken, er is genoeg om je over te verwonderen. Uit de gegevens die de Nationale
Databank Flora en Fauna aan ‘Vrienden van de WA Hoeve’ geleverd heeft, blijkt dat er veel
zeldzame en zelfs rode lijstsoorten in de afgelopen 10 jaar zijn waargenomen. Maar hoe is de
situatie nu?
De KNVV (Nederlandse Vereniging van Veldbiologen), afdeling Utrechtse Heuvelrug, gaat
gedurende een aantal seizoenen objectieve inventarisaties doen op verschillende gedeeltes
van het terrein. Leden uit diverse groepen (vogelgroep, insectengroep, korstmosgroep,
paddenstoelengroep etc.) zullen aan het werk gaan.

Het inventariseren is onlangs gestart. Al meteen
werden de zwarte specht, een jagende havik en de
wespendief gesignaleerd. Alle drie bijzonder. Het
wachten is op de nachtzwaluw. Die heeft al meerdere
jaren op het terrein, op een stil stuk, een broedterrein.

Zwarte Specht gespot.
Oostelijk heideveld 19-04-2022

3

MEEDOEN? MELD JE AAN
De inventarisaties worden pas kort van te voren gepland, op momenten dat de (weers-)
omstandigheden goed zijn. Heb je zin om mee te doen?
Meld je aan voor een speciale appgroep via info@vriendenvandewahoeve.nl , dan word je op
de hoogte gehouden over wie wanneer gaat en kun je je aansluiten. Er zijn altijd wel een paar
cracks bij die graag wat kennis willen overdragen over hoe er soorten worden gespot en
vastgelegd.
Iedere hulp is welkom. Je kunt je ook zelfstandig
aanmelden bij ‘waarnemingen.nl’ en daarna een app
downloaden op je telefoon (Obsidentify, IObs of
ObsMapp). Als je dan een waarneming doet van korstmos
tot bij, van haas tot roodborst, kun je die gemakkelijk
uploaden. Liefst met foto. Hoe meer waarnemingen, hoe
betrouwbaarder de informatie wordt. Ook gewone
soorten zijn belangrijk, omdat hun aanwezigheid in de
toekomst kan veranderen.
Asbij, oostelijk heideveld 19-04- 2022

GROENE OREN
Een van onze leden is betrokken bij “Groene Oren”. Een leuke en bijzonder
informatieve podcast over zeldzame en kwetsbare soorten in de
Nederlandse natuur. De eerste aflevering is een interview met een
nachtzwaluw. Hoe kan het ook anders ! Maar luister ook naar de andere
afleveringen, zoals over de zandhagedis….
https://shows.acast.com/groene-oren/episodes/de-nachtzwaluw

DE HISTORISCHE WARMTEMUUR VAN DE MOESTUIN
Op de WA Hoeve valt al gauw de karakteristieke, natuurlijke moestuin op. Deze stamt uit de
beginperiode van de psychiatrische instelling waarbij kringloopeconomie en duurzaamheid
centraal stond.
Om de moestuin loopt een historische
warmtemuur, die tot de oudste bouwwerken van
het
terrein
hoort.
Wij
steunen
de
moestuinvereniging in hun streven de moestuin
en muur te behouden. De biodiversiteit van de
tuin en de eeuwlange historie van natuurlijk
tuinieren heeft een belangrijke meerwaarde voor
de flora en fauna in het grotere gebied
daaromheen. De cultuurhistorische waarde van
de warmtemuur is onmiskenbaar.
In 2021 heeft de Adviesraad Erfgoed van het Geheugen van Zeist de aanbeveling gedaan om
de muur te herstellen.
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DE HISTORISCHE VLOEIVELDEN
Bij de kringloopeconomie van de WA hoorde ook het oude
rioleringssysteem. Een ingenieus en uniek stelsel die met
eivormige goten en sluisjes uitkwam op de vloeivelden. Deze
vloeivelden bestaan nog steeds en zijn nu akkerland. De
riolering zelf is op grote stukken verdwenen of in ernstig
vervallen staat, maar geeft nog steeds een karakteristieke
structuur aan het landschap.

Onlangs heeft een erfgoedonderzoeker, lid van Vrienden, de vloeivelden en de warmtemuur
onderzocht. In onze volgende nieuwsbrief meer nieuws over het vervolg.

BRENG ‘VRIENDEN VAN DE WA HOEVE’ ONDER DE AANDACHT VAN VRIENDEN EN
KENNISSEN! HOE MEER BEKENDHEID, HOE EFFECTIEVER WE KUNNEN ZIJN.
Wil je helpen met gebruik van sociale media? Meld je dan aan. Hulp kunnen we goed
gebruiken.
We wensen jullie een mooi voorjaar! Tot onze volgende Nieuwsbrief.
Vrienden van de WA Hoeve
Maria van den Boer
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