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Contributie: € 5,00 per kalenderjaar. Postgiro 5261195 tnv Penningmeester Milieu Werkgroep Houten.

Ledenvergadering MWH 25, januari 2012, in gebouw de Heuvel, Keercamp 13,
zaal open: 19.15 uur, start vergadering: 19.30 uur
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Op 25 januari 2012 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze vindt dit jaar plaats in het gebouw
van de Heuvel aan de Keercamp 13 te Houten (naast de speeltuin). Belangrijke item is de verkiezing van een
nieuwe voorzitter. De vergaderstukken worden in januari beschikbaar gesteld op de website
www.milieuwerkgroephouten.nl.
De vergadering begint om 19.30 uur.
Na de pauze is er een presentatie van Steef Uijttewaal, varkenshouder uit Schalkwijk over het ontwerp van een
innovatieve en educatieve varkensstal in Schalkwijk waar hij een prijs voor ontving.

Nieuwsvlinder per post
De Milieu Werkgroep Houten telt ruim 200 leden. Alle leden ontvangen vier keer per jaar de Nieuwsvlinder.
50 leden ontvangen de Nieuwsvlinder op papier en 150 per e-mail.
De verspreiding op papier kost geld, kost tijd voor vrijwilligers en is minder goed voor het milieu. Het bestuur
van de Milieu Werkgroep Houten heeft daarom besloten om de Nieuwsvlinder op papier te stoppen. Vanaf de
zomer van 2012 wordt de Nieuwsvlinder alleen nog per e-mail verspreid.
Ontvangt u momenteel de Nieuwsvlinder nog op papier, geef dan per omgaande uw e-mailadres door via
info@milieuwerkgroephouten.nl. Zodoende blijft u op de hoogte van de activiteiten van de Milieu Werkgroep
Houten. Voor diegenen die niet beschikken over internet wordt een oplossing gezocht.

Verslag natuurwerkdag
Op zaterdag 05 november 2011 heeft de Knotgroep van de
Milieuwerkgroep Houten de Landelijke Natuurwerkdag “gevierd”
op het Werk aan de Groene Weg te Schalkwijk. Met 41 vrijwilligers is
in 201 werkuren enorm veel werk verzet.
Het was dan ook een perfecte werkdag met zon, temperaturen tot
zo’n 15°C en slechts een zuchtje wind. Verdeeld over kleine ploegjes
heeft een groep van 16 vrijwilligers zo’n 20 zeer grote en hoge hoogstamfruitbomen gesnoeid.
Er is uitsluitend gewerkt met handzagen. De nieuwe kleine, maar zeer scherpe, snoeizagen van de knotgroep
kwamen daarbij uitstekend van pas. De aanwezigheid van een aantal vrijwilligers van de hoogstambrigade van
Landschap Erfgoed Utrecht, voorzien van eigen klimuitrusting, heeft zeker aan dit mooie resultaat bijgedragen.
De rest van de groep heeft zich, nadat vooraf door 2 bosmaaiers vele m² brandnetel waren verwijderd,bezig
gehouden met het opruimen / wegzagen van 8 (deels) omgewaaide / omgevallen hoogstamfruitbomen en de
her en der losliggende takken. Verder zijn veel over de afrasteringen hangende wilgen/essentakken gesnoeid.
Alle takken zijn verwerkt in zo’n 75 meter aan takkenrillen onderaan de achterste wal over de gehele Westzijde, terwijl het dikke hout merendeels is afgevoerd.
Er stond een grote tent van “de Kruif”, maar vanwege het prachtige weer is deze bijna niet gebruikt. De buiten
opgestelde tafels en de banken daarentegen hebben tijdens de lunch volop dienst gedaan om de door de
Schalkwijkse slager Stokman geleverde erwtensoep
en de door Staatsbosbeheer gesponsorde broodjes
rustig op te kunnen eten. Verder had Jan Buys
biologische appel en appel/perensap meegenomen
om dit te laten proeven.
Een van de doelen van het onderhoud van de
hoogstamfruitbomen op het Werk aan de Groene
Weg is nl. het plukken van dit fruit om dat te laten
“versappen” en tegen kostprijs aan de
meewerkende vrijwilligers te verkopen. Vrijwilligers
kunnen zich via email aanmelden bij Jan Buys:
jan@buys-van-nature.nl
Zowel Staatsbosbeheer als de beide mee
organiserende stichtingen (Stichting behoud Natuur
en Cultuur op de Stelling van Honswijk en Stichting
Honswijk-Everdingen) waren zeer tevreden over de opkomst en het resultaat van de werkdag.
Om ook de dikkere delen van de hoogstambomen aan te pakken wordt besproken om nog eens een werkdag
te organiseren, maar dan als “special” met een kleine groep, waaronder de nodige motorzagers, om snel en
veilig resultaten te boeken.
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Meer foto’s van Els Tove zijn te zien via de website www.milieuwerkgroephouten.nl

Knotseizoen 2012
Zaterdag 14 januari:
Zaterdag 11 februari:
Zaterdag 3 maart:

nog geen definitieve afspraken
Met Stichtse Groenlanden en knotgroep Nieuwegein
Weiland Stef van Rinsum aan de Waalseweg in Tull en ‘t Waal

Vlinderval
Tijdens de Nachtvlindernacht in september heeft de Milieu Werkgroep Houten gebruik gemaakt van een
nieuwe nachtvlinderval. Deze is met steun van de gemeente aangeschaft.
De nachtvlinderval is eenvoudiger in gebruik dan de combinatie van aggregaat lampen en lakens en nodigt ons
dus uit om vaker waarnemingen te doen. De nachtvlinderval is al een aantal keer gebruikt en werkt prima. De
Milieu Werkgroep Houten heeft een bedankbrief gestuurd naar de Gemeente Houten.

Bouwplannen Stenen Poort
Op dinsdag 18 oktober zijn we aanwezig geweest bij een schouw rond de Stenen Poort. Wanneer eind 2012 de
hockey- en handbalvelden zijn verplaatst naar de Meerpaal-Zuid, ontstaat er ruimte voor de bouw van
woningen. Een deel van het terrein wordt groenzone.
Hoe het terrein precies wordt ingericht is nog niet bekend. Momenteel is er alleen sprake van een vlekkenplan.
Het is dus een uitstekend initiatief van de Gemeente Houten om in een dit vroege stadium de omwonenden te
betrekken bij de ontwikkeling.
Als Milieu Werkgroep Houten hebben wij een tijdens de schouw reacties gegeven op de toekomstige plannen.
Deze zijn samengevat in een document die op de website van MWH is te lezen. Zo is door ons geadviseerd de
fietsroute door het gebied nader te onderzoeken, omdat er een extra fietstunnel bij De Staart komt. Verder
hebben we aandacht gevraagd voor duurzame afwatering van het regenwater, de bestaande sloten en singels
zoveel mogelijk in stand te houden en bij het aanplanten van bomen te zorgen voor diversiteit.
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Rijsbruggerwegtracé
Zoals bekend is zijn er plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg van Houten naar de A12. De Milieu
Werkgroep Houten heeft daar regelmatig haar reactie op gegeven. Ondanks onze bezwaren komt de weg er.
Dit jaar richten we onze reacties vooral op het inpassen van de weg in het landschap en het voorkomen van
zoveel mogelijk schade aan de natuur. Veel van onze ideeën zijn overgenomen in de gedetailleerde plannen.
In een reactie afgelopen oktober aan de Provincie Utrecht maken we duidelijk dat we kunnen instemmen met
de compenserende maatregelen die zijn voorgesteld. Het gaat om maatregelen die te maken hebben met:
- De doorsnijding van de wal met kastanjebomen langs de Rondweg
- De passage van de Rietsloot door de nieuwe weg
- Onderbreking bomenrij Achterdijk
- Aanbrengen faunapassages
De reactie van de Milieu Werkgroep is na te lezen op www.milieuwerkgroephouten.nl

Duurzaamheidsdag op 2 juni
Op 2 juni zal er in Houten een duurzaamheidsdag worden georganiseerd. De groene verenigingen in Houten
zullen die dag op het manifestatieterrein bij het Imkerspark rond het thema Biodiversiteit een en ander vorm
gaan geven. Ook de thema's mobiliteit en energie krijgen aandacht. Aanvullend zal er muziek en dans zijn.
Ook de Milieu Werkgroep Houten zal aanwezig zijn. Wat we gaan doen weten we nog niet. Misschien bouwen
we een mini-paddenscherm of organiseren we een vogelexcursie. Wie mee wilt helpen kan contact opnemen
met info@milieuwerkgroephouten.nl. De gemeente Houten is ook betrokken bij de organisatie.

Lijst “bomen met bijzondere waarde”.
De gemeente Houten heeft een lijst samengesteld met bomen met bijzondere waarde. Deze lijst bevat
ongeveer 1530 particuliere bomen en ongeveer 710 gemeentelijke bomen. In totaal ruim 2240 bomen.
Daarnaast zijn er vier bospercelen opgenomen.
In het gedetailleerde overzicht is van elke boom alle informatie over de boom beschreven, zoals eigenaar,
leeftijd, soort boom. Tevens is er een foto gemaakt van de boom in winter- en zomerdracht.
Iemand die een boom op deze lijst omzaagt krijgt te maken met een forse handhaving. Boetes kunnen oplopen
tot duizenden euro’s. Medewerkers van de gemeente in de buitendienst monitoren momenteel al de bestaande
bomen van de lijst.
Personen die perse een dergelijk boom willen verwijderen voor de uitbreiding van een gebouw of een andere
reden krijgen de verplichting te herplanten. Het betreft dan herplant van een gelijksoortige boom. In Houten is
er al een situatie waarbij een particulier voor 40.000 euro twee nieuwe bomen van een speciale kwekerij uit
Duitsland moet laten overkomen.
Als Milieu Werkgroep Houten zijn we heel blij met deze lijst en de handhaving door de gemeente Houten. De
189 belangrijkste bomen zijn te vinden op: www.houten.nl/bomen
Gezocht nieuwe bestuursleden
Ik zit een ruim aantal jaren in het bestuur van de MWH, en ik vind het tijd om er uit te gaan.
Dit heeft niets te maken met de MWH zelf, of met mijn gezondheid of iets anders. Het is puur dat ik het nu lang
genoeg vind. Daarom zal ik in de komende ledenvergadering in januari 2012 aftreden.
Zoals bekend ben ik nu voorzitter. Aan het nieuwe bestuur de taak om onderling de functies te
verdelen. Binnen het huidige bestuur is er niemand die de functie van voorzitter ambieert, dus als zich iemand
aandient die dat wel zou willen, is dat een pre.
Uiteraard hoef je je niet zelf voor te dragen, mag wel, een kandidaat voorstellen mag ook. Wij zullen dan die
persoon gaan polsen.
Naast het bestuurslidmaatschap dat nu vrijkomt, is het voor de toekomst goed om er nieuwe mensen bij te
krijgen. Nieuwe ideeën en zo, werken altijd positief.
Kandidaten kun je bij mij voordragen, het liefst via de mail. Maar bellen of schrijven mag ook. Als je eerst meer
informatie wilt, bel me dan voor een afspraak.
Ad van Heuven

4

Libellenreservaat in Houten
Half november heeft een libellendeskundige de gemeente Houten geattendeerd dat langs bij De Veste, tussen
het Van der Valk-hotel en restaurant De Colonie een stuk water ligt waar veel libellen in voorkomen. Deze
persoon had er een lijst bijgedaan waaruit bleek dat er wel 20 verschillende soorten voorkomen. Daarbij zijn
ook enkele bijzondere soorten zoals de vuurlibel gezien.
De libellendeskundige stelde daarbij de vraag of de gemeente hier misschien een libellenreservaat van zou
kunnen maken. De gemeente vindt dit idee sympathiek en is inmiddels met de Vlinderstichting in gesprek om te
kijken wat de mogelijkheden zijn en wat de gemeente wel of juist niet moet doen op beheersgebied.

Vakwerk Houten krijgt het “Groene Lintje”!
Het bestuur van de tuin van jonkheer Ram in Schalkwijk heeft besloten om dit jaar het ´Groene Lintje” uit
te reiken aan de organisatie VAKWERK Houten, in de persoon van Ineke ter Haar. Samen met een groep
vanuit Vakwerk heeft Ineke ter Haar zich gedurende heel 2011 bijzonder ingezet voor de tuin. Wekelijks op
donderdagmorgen, kwamen de mensen onder leiding van Ter Haar onbezoldigd werken in de tuin, weer of
geen weer. Daarvoor verdienen zij nu een lintje. Dit wordt op Sint Nicolaas, 6 december door bestuursleden
Maria van de Looverbosch en Stephan van der Steen op het gemeentehuis in Houten overhandigd.
Naast Vakwerk waren er het afgelopen jaar ook andere vrijwilligsters en vrijwilligers actief in de tuin. Ook
enkele scholieren werken in het kader van een maatschappelijke stage op de tuin. Het bestuur wil van deze
jongeren speciaal Mike Groenen, leerling op de Heemlanden noemen! Hij heeft ervoor gezorgd dat de paden
in de tuin het afgelopen jaar begaanbaar bleven. Zonder de inzet van al die mensen zou de tuin van jonkheer
Ram niet kunnen voortbestaan. Met dit ene lintje hoopt het bestuur van de tuin haar waardering voor al het
tuinwerk te onderstrepen. De tuin van jonkheer Ram hoopt dat de uitreiking van het ´Groene Lintje” een
jaarlijks terugkerende traditie zal kunnen worden.

Aan de leden
De penningmeester verzoekt u via deze Nieuwsvlinder om de contributie van 2012 ad € 5,00 te betalen en
indien u eventuele achterstallige contributie nog niet heeft voldaan, dit alsnog te doen.
U kunt dit overmaken naar: INGnummer: 5261195, t. n. v. Milieu Werkgroep Houten te Houten.
Gaarne bij overmaken uw naam vermelden en het contributiejaar

Bestuur van de MWH
en redactie van de Nieuwsvlinder wensen alle leden
Fijne dagen
en
een heel goed, gezond en actief 2012
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