Milieu Werkgroep Houten

Jaargang 13

Nummer 4

december 2012

In deze Nieuwsvlinder:

Contactpersonen
Ledenvergadering
Bomenkap Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwjaarswandeling
Nacht van de Nacht
Landelijke Natuurwerkdag
Padden 2013
Oproep voor een B-team
Hoe moet dat nu met de contributie
VrijwilligersAward
Knotseizoen 2012/2013

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

1
2
2
2
2
3
3/4
4
4
5
6

Namen en telefoonnummers van contactpersonen:
Werkgroep wintervogels Blokhoven

Sjerp Weima

Knotwerkgroep
Weidevogelbescherming
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangmonitoring

Jaap ten Boer
Paul van Maaren
Ben Hermans
Henny Honkoop
Peter van Wieringen

Redactie Nieuwsvlinder

Henny Honkoop
Frank Magdelyns

Penningmeester
Algemeen Secretariaat MWH
Webmaster

Henny Honkoop
Dick Schipper
Frank Magdelyns

sjerplevier@gmail.com
635 0989
637 3973
635 0498
637 3831
honkooph48@ziggo.nl
van-wieringen@zonnet.nl

honkooph48@ziggo.nl
info@milieuwerkgroephouten.nl

888 0370
288 9125
info@milieuwerkgroephouten.nl

Website: www.milieuwerkgroephouten.nl
Facebook: https://www.facebook.com/MWHouten
Twitter:
www.twitter.com/mwhouten
Contributie: € 5,00 per kalenderjaar. Postgiro 5261195 tnv Penningmeester Milieu Werkgroep Houten.

1

Ledenvergadering MWH
De ledenvergadering van MWH is vastgesteld op 20 februari. Het programma en de
vergaderstukken volgen later. Locatie is het NME-gebouw aan de Keercamp.
Aanvang 19.30 uur. Reserveer de datum in uw agenda.

Bomenkap Amsterdam-Rijnkanaal
Zoals in de vorige Nieuwsvlinder gemeld, heeft Rijkswaterstaat plannen om de bomen langs
het Amsterdam-Rijnkanaal te kappen. De bomen zijn ziek (schorsbrand) en vormen een
gevaar. Verschillende bomen zijn al gekapt en het is de bedoeling dat de kap komende
winter wordt uitgevoerd. Er worden wel nieuwe bomen teruggezet.
Langs de Schalkwijkse zijde worden alle bomen tussen de Plofsluis en de Schalkwijkse brug
gekapt. Aan de Houtense zijde gaat het om plukjes bomen. In de omgeving van Heemstede
en de A27-brug worden meer bomen gekapt, dan in de buurt van de wijken De Polder en
Muren.
IVN Nieuwegein en MWH zijn begin november met Rijkswaterstaat in gesprek geweest.
Opnieuw hebben we aandacht gevraagd voor de Roekenkolonie bij de Biezenvelden-Zuid.
Ook hebben we opgemerkt dat het terugplaatsen van een Eik niet zo’n goed idee vonden in
de komgronden van Schalkwijk. Verder blijkt Rijkswaterstaat wel goed te hebben nagedacht
over de routes van de vleermuizen.
Rijkswaterstaat wil echter aan de Schalkwijkse kant één rij bomen terugplaatsen. IVN is nog
met Rijkswaterstaat in gesprek hierover, omdat Rijkswaterstaat zich lijkt te hebben
gebaseerd op verkeerde richtlijnen.
MWH heeft de gemeente Houten ook geïnformeerd over ons gesprek en we hebben er
vertrouwen in dat de gemeente de verrichtingen van Rijkswaterstaat nauwlettend volgt.

Nieuwjaarswandeling Nieuw Wulven
Op 1 januari houdt de MWH traditiegetrouw een Nieuwjaarswandeling in bos Nieuw Wulven.
Dit keer ligt het accent op het beheer van het bosgebied. Wat gebeurt er aan onderhoud en
wat zijn de plannen voor de toekomst? Start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de
Rijsbruggerweg. Het is niet nodig je aan te melden.

Nacht van de Nacht
Op zaterdag 27 oktober heeft Philip Verlinde weer een uiterst boeiend verhaal verteld over
hemellichamen en lichtvervuiling. Philip heeft speciaal voor deze gelegenheid weer een
nieuwe presentatie gemaakt. Jammer dat er maar 9 mensen aanwezig waren.
Fascinerend was het programma bv waarmee er ingezoomd werd op de sterrenhemel van
die avond boven Houten. We konden de sterrenbeelden daarmee "van dichtbij" bekijken!
Heel bijzonder!
Ook interessant was het om op de luchtfoto's te zien dat de lichtvervuiling in Houten Zuid
aanmerkelijk groter is dan in Houten Noord. Aan het eind van de avond zijn we ook nog even
naar buiten gegaan om met de verrekijker naar de sterren te kijken. Kortom, weer een
informatieve en leerzame avond die het belang van de duisternis weer eens goed
onderstreepte! We willen Philip hier voor dan ook nog eens extra bedanken!
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Landelijke Natuurwerkdag 2012
Op zaterdag 03 november 2012 was het weer de 1e zaterdag van
november, dus: Landelijke Natuurwerkdag. Dit jaar is de knotgroep van
de Milieuwerkgroep Houten neergestreken op het “Werk aan de Korte
Uitweg”, Lange Uitweg te Tull en’t Waal.
De contacten met de stichting “Werk aan de Korte Uitweg” waren
gelegd tijdens de Liniedag bij het Werk aan de Korte Uitweg op 30 juni, waaraan door een
aantal MWH’ers is deelgenomen. Omdat de knotgroep wel vaker op dit “werk” is geweest is
het voor veel vrijwilligers bekend terrein met duidelijke werkzaamheden: wilgen knotten, alles
verslepen naar verzamelplaatsen en takkenrillen bouwen.
In totaal zijn deze dag 22 zeer grote en 6 kleinere knotwilgen geknot. Door veranderde
(strengere) ARBO-eisen werd voor het eerst gewerkt met “werkbegeleiders”. Per groep van
max. 10 personen is een werkbegeleider die het overzicht over de werkzaamheden houd en
in het bijzonder let op veiligheid. De groepen hadden zich over 4 plaatsen rond de kazerne
en langs de fortgracht verdeeld en liepen elkaar daardoor niet in de weg. Er zijn palen
gemaakt + geslagen om rond de gehele Noord, Oost- en Westzijde van de kazerne een
stevige houtril te vormen waarmee tevens wordt voorkomen dat er op de kazerne (fort) wordt
gelopen.
Het weer zat niet helemaal mee. Tot ver in de middag lichte tot matige regen; daarentegen
was de temperatuur wel goed, ca. 8°C., met ook nog eens weinig wind (2 Bft.).
Met 39 volwassen vrijwilligers en 3 kinderen was de belangstelling voor de dag groot te
noemen; opgeteld hebben zij ruim 200 uur werk verzet!
Twee van de vrijwilligers waren scholieren die bij onze knotgroep hun MAS-stage invullen.
Zij kregen aan het einde van de dag een – speciaal door Landschap Erfgoed Utrecht voor
deze dag ontworpen – “Certificaat Natuurwerkdag 2012” aangeboden.
De door de stichting “Werk aan de Korte Uitweg” geboden gastvrijheid was grandioos. In de
warme ontvangstruimte van het fort werd genoten van koffie/thee/fris met een koek. De lunch
was bijzonder: 2 soorten verse vegetarische soep (tomaten/kikkererwten en
knolselderij/prei), allerlei verse broodjes en beleg, melk en sappen.
Aan het einde van de dag kregen de vrijwilligers van de organisatie Landschapsbeheer
Nederland een zakje zaad (grote kattenstaart /Lythrum salicaria) aangeboden als dank voor
de inzet en ging iedereen (nat, moe en voldaan) in het zonnetje weer naar huis. Het was een
pracht dag!
Jaap ten Boer, coördinator knotgroep.

Padden in 2013
Ook het komend voorjaar gaan we weer een paddenscherm plaatsen aan de Binnenweg. De
groep deelnemers is wisselend en een aantal vaste deelnemers is gestopt. Daarnaast zijn er
ook weer nieuwe aanmeldingen.
Wat we vragen aan u is om op een nader te bepalen zaterdag in februari enkele uren mee te
helpen met het opbouwen van het paddenscherm. Dus palen in de grond zetten, net
uitrollen, net vastnieten, net ingraven en emmers ingraven.
Ook zijn we op zoek naar mensen die periodiek in maart en april de padden daadwerkelijk
willen overzetten. Dit kan ’s ochtends zijn of ’s avonds. Meer informatie is te krijgen bij Henny
Honkoop honkooph48@ziggo.nl of telefoonnummer (030) 888 03 70.
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Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een waaklijst t.b.v. de
padden op het fietspad door het Imkerspark. Ergens in maart is er ineens een paddentrek en
dan zijn ’s avonds tussen 20.00 en 23.00 uur vrijwilligers nodig met overzetten. Wil jij
meehelpen met overzetten of controleren, meld je dan aan bij Henny Honkoop. De eerste
deelnemers hebben zich al aangemeld.
Daarnaast gaan we in januari met de Gemeente Houten in gesprek om te kijken hoe we
samen communicatief kunnen optrekken om de Houtense bevolking te informeren over de
padden.

Oproep voor een B-team
Verschillende gemeenten in Nederland hebben een B-team. B staat voor biodiversiteit. Een
B-team onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om in de gemeente de biodiversiteit te
verhogen. Zo'n team kiest zijn eigen doel.
Bijvoorbeeld een voorstel maken voor een beter bermbeheer; of een manier om meer kasten
voor broedvogels te plaatsen. Bijvoorbeeld: in Gouda is een groep actief die nesten van
gierzwaluwen inventariseert en nestgelegenheid aanbrengt. Het B-team kan ook een
educatief doel kiezen, bijv. de soort van het jaar. In Oirschot hebben ze dit jaar de eekhoorn
als soort van het jaar verkozen.
Nu gebeurt er al veel in de gemeente Houten, maar nog weinig in de bebouwde kom. Terwijl
er zowel in Houten-Noord als in Zuid veel open water is en er groene linten tussen de wijken
lopen. Afgelopen jaar waren er meldingen van trekkende padden, een roestplaats van
ransuilen en zelfs broedende boomvalken. De overheid wil dat er meer structureel aandacht
komt voor biodiversiteit.
Een B-team kan voorstellen doen de biodiversiteit te verhogen en burgers bewust te maken
van hun omgeving. Vanuit de MWH is daarom de gedachte ontstaan om net als in andere
gemeenten een B-team te vormen. Belangstellenden kunnen zich melden
bij info@milieuwerkgroephouten.nl

Hoe moet dat nu met die contributie?
De milieuwerkgroep is een vereniging. Een vereniging heeft leden. En die leden hebben
naast rechten ook plichten. Een van die plichten is het betalen van de jaarlijkse contributie.
De aard van de milieuvereniging.
Die is behoorlijk informeel. Eigenlijk stuit het een beetje tegen de borst die verplichte
contributie ook echt te innen. En we zijn daar in het verleden ook heel laks mee geweest: te
hooi en te gras werd er contributie overgemaakt en wij vonden het wel best.
Dit jaar hebben we wat nadrukkelijker gewezen op de verplichting om contributie te betalen.
Dat leidde inderdaad tot een betalingsgolfje. Administratie is nu op orde.
Toen ik een jaar geleden aantrad was er eigenlijk geen ledenadministratie. Verschillende
bestuursleden hadden lijstjes van mensen die al dan niet lid waren.
Nu is de administratie op orde en is duidelijk wie er wel en wie er geen contributie betaalt.
Lid of niet... wat maakt het nou uit?
Als bestuur komen we hier niet zo goed uit. Als we domweg iedereen die we kennen als lid
beschouwen... hebben we een aardig aantal leden. Als we alleen de 'leden' rekenen die hun
contributie betalen... dan hebben we er aanzienlijk minder.
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Hulp van leden gevraagd.
We willen dit punt (moet je als lid contributie betalen of hoeft dat niet) inbrengen op de
komende ledenvergadering. Die is gepland in februari. Voor die tijd zal je nog een
discussiestuk toegestuurd worden.
Roel Melchers, voorzitter

Vrijwilligersaward voor Jaap ten Boer
Op 7 december kreeg MWH-bestuurslid Jaap ten Boer een vrijwilligersaward. Reden was
enorme en enthousiaste inzet als coördinator van de Knotgroep en het plaatsen van
steenuilenkasten in bomen in de omgeving van Houten.
Het betrof een: Winnaar meer dan handen Award voor "passie", voor inzet als vrijwilliger van
de gemeente Houten. Het Award werd door wethouder N.Teeuwen uitgereikt aan Jaap.
Jaap, gefeliciteerd!!!

Knotseizoen 2012-2013
Zaterdag 12 januari 2013. Wilgen knotten bij de fam. Bleuten te Schalkwijk. Matig geschikt
voor kinderen. Geen hout mee te nemen.
Zaterdag 16 februari 2013. Lagedijk en Neereind in Schalkwijk
Zaterdag 09 maart 2013. locatie moet nog besproken worden.
Voor meer info kan men contact opnemen met Jaap ten Boer, coördinator van de knotgroep,
per email: j.tenboer@kpnmail.nl of GSM.nr.: 06-10.715.867.
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