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Ledenvergadering 9 februari 2016

Op dinsdag 9 februari 2016 organiseert de Milieu Werkgroep Houten haar ledenvergadering.
Leg deze datum vast in je agenda. De ledenvergadering wordt gevolgd door een lezing van Marc van
Leeuwen. Marc is een boeiende verteller en zal dit keer spreken over uilen. De laatste jaren is hij
bezig met het ringen van uilen in de regio. De vergadering wordt gehouden in het NME-gebouw aan
de Keercamp en begint om 19.30 uur.
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Lijst van aftreden. Voorzitter is aan de beurt
Volgens het rooster van aftreden treed ik volgend jaar af. Aanvankelijk samen met onze secretaris,
Frans van Koppen, maar die heeft zich enkele maanden geleden teruggetrokken in verband met
drukke werkzaamheden. De secretariaatswerkzaamheden zijn toen overgenomen door Frank
Magdelyns die dus de functies van penningmeester en communicatie combineert met die van
secretaris. Dit vinden we een ongewenste stapeling van functies. Voor het secretariaat hebben we
een opvolger voor Frans gevonden in de vorm van Linda Flipse. Zij zal de komende
ledenvergadering voorgesteld zal worden als nieuwe secretaris.
Mijn eerste termijn als voorzitter zit er volgend jaar dus op. In overleg met het bestuur ben ik bereid
om een tweede, en laatste, bestuurstermijn van vier jaar in te gaan. Echter... ik ben niet gehecht aan
het pluche! Bovendien ben ik van mening dat het bestuur iets is dat uit de vereniging moet
voortkomen. Niet andersom: dat de vereniging er is ter meerdere eer en glorie van het bestuur.
Dat betekent, dat zowel ik, als het bestuur, er geen enkele moeite mee hebben als er een ander lid is
dat de komende vier jaar het voorzitterschap op zich wil nemen.
Als je belangstelling hebt... neem contact op: bel me.
Of neem contact op met een van de andere bestuursleden.
Roel Melchers, voorzitter.
0651 279 332

De fietsexcursies

Jacqueline Theunissen organiseerde elk jaar de activiteiten zoals de fietsexcursies op
zondagochtend, de Nacht van de Nacht en de Nacht van de Nachtvlinder.
Jacqueline is begin 2015 gestopt met haar bestuurslidmaatschap. Dit jaar heeft ze onze activiteiten
nog gecoördineerd, maar ze stopt er mee. Andere taken vragen haar aandacht. We hebben als
bestuur geprobeerd een opvolger te interesseren omdat we Jacquelines activiteiten als een vorm van
milieueducatie zien: één van de doelstellingen van onze vereniging.
We zijn er helaas niet in geslaagd een opvolger voor Jacqueline te vinden. Wel willen we zo goed
mogelijk doorgaan met onze scholingsactiviteiten. Dat betekent dat we met de 'eenvoudige'
activiteiten doorgaan en dat we open blijven staan voor milieuactiviteiten die anderen willen
organiseren.
'Eenvoudige' activiteiten zijn activiteiten die een trekker hebben die in staat is zelfstandig een
excursie te doen. Denk aan thema's zoals broedvogels, Nieuwe Hollandse waterlinie en ringslangen.
'Open staan' betekent dat we het initiatief voor een activiteit bij anderen laten. Wij kunnen als
milieuvereniging de volgende faciliteiten te bieden: promotie en financiering.
Bén jij zo'n 'andere' en wil je weten wat we concreet voor je kunnen betekenen: Bel mij... Of een van
de andere bestuursleden.
Roel Melchers, voorzitter.
0651 279 332
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DE KNOTGROEP:
De nog komende knotdagen voor seizoen 2015 – 2016 worden gehouden op:

Zaterdag 12 december 2015: Natuurgebiedje van Dick van den Berg, Lange Uitweg 61-63,
Molenbuurt (Tull)
Zaterdag 16 januari 2016: fort ‘t Hemeltje
Zaterdag 13 februari 2016: Arie van Bennekom / Johan Vernooy en Werk a/d Groene Weg,
Achterdijk / Lekdijk in Schalkwijk.
Zaterdag 12 maart 2016: Uytewaal, Waalseweg in Tull (achter Werk a/d Waalse Wetering)
Op 12 juni zijn alle 21 ladders van de knotgroep aangeboden voor de herkeuring. Eén 10-sports
ladder en de uitschuifbare 3-delige ladder zijn niet direct goedgekeurd. De 10-sports is hersteld
(had scherpe zaagschade); voor de uitschuifbare ladder zijn nieuwe onderdelen aangeschaft.
De knotgroep beschikt verder nog steeds over 4 oude, afgekeurde ladders die o.a. als brug gebruikt
kunnen worden over een smalle sloot; deze zijn herkenbaar aan de rode markering. De nieuwe
ladders mogen hier niet voor worden gebruikt i.v.m. buigen van de “bomen”.
In november is er een nieuwe Husqvarna motorkettingzaag (een 550XP TRB voor de liefhebber)
aangeschaft ter vervanging van de 2 kleine motorkettingzagen die veelvuldig defect waren. Deze
nieuwe motorzaag is uitgevoerd met een dubbele remhandel en daardoor veiliger voor de gebruiker.
Op de Natuurwerkdag al veel gebruikt.
Op de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 7 november is de partytent van de knotgroep ingezet.
Bij het opzetten bleek wel dat deze inmiddels aan vervanging toe is. Alle doek is, vooral op de naden,
“gaar”. Het dakzeil is gescheurd op de hoeken, zo goed als alle lijnen zijn afgescheurd of verdwenen
en de wanden zwaar beschimmeld. Maar: …. we waren er op die nu en dan regenachtige dag blij
mee. Er wordt een nieuwe partytent aangeschaft, hierbij dient de op zaterdag 17 oktober (1e knotdag)
gebruikte partytent van Staatsbosbeheer als voorbeeld.
Dat niet alle “bruggen” veilig zijn bleek ook op de Natuurwerkdag. Tijdens de bouw van de
balkenbrug over de vrij brede sloot werd het oude planken bruggetje steeds gebruikt om toch naar de
overkant te kunnen.
Op het moment dat de coördinator dacht met een zware balk onder de arm over ’t bruggetje naar de
overkant te kunnen gaan, brak de eerste plank in één klap volledig doormidden en stond betrokkene
met beide benen tot aan de knieën in de sloot. Door een snelle greep van een knotter direct naar
achteren de sloot uit getrokken. Dankzij die snelle actie van de knotter en de stevige,
waterafstotende broek en zaaglaarzen had de coördinator gelukkig geen natte voeten opgelopen.
Tenslotte:
De 21 m² grote berging van coördinator knotgroep Jaap ten Boer wordt voor zo’n 80% gevuld met
knotmaterialen. De groep is op zoek naar een veilige (niet voor buitenstaanders toegankelijke) droge
bergplaats voor aanhanger en veel van de materialen. In eerste instantie werd gedacht aan een plek
op een fort, maar dat is niet droog en vaak ook te toegankelijk. Daarom wordt nu gedacht aan een
plek in een schuur bij een boer in de directe omgeving (Houten / Schalkwijk). Als dat gerealiseerd
kan worden, kan er makkelijker door diverse knotters onderhoud worden uitgevoerd zoals drogen
van handschoenen, touwen en kleding, schoon- en scherp houden van zagen, motorzagen, ladders
etc.
Wie heeft er een goed voorstel c.q. idee? Wil je dit dan aan Jaap ten Boer laten weten per email:
j.tenboer@kpnmail.nl
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Onderzoek naar winning schaliegas in Houten

Tussen eind augustus en begin november heeft de Milieu Werkgroep Houten een enquête uitgezet
over de winning van schaliegas. Doel is uit te zoeken hoe onze achterban hierover denkt. Aanleiding
is dat de gemeente Houten zich nog niet heeft uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente, terwijl veel
andere gemeenten in Nederland dat wel hebben gedaan.
Het onderzoek heeft te weinig respondenten om hier veel gewicht aan te hangen. Anderzijds kan het
ook zijn dat dit onderwerp niet leeft. Wel ziet een meerderheid van de ondervraagden (89%) de
winning van schaliegas in Houten geen goed idee. Men kiest eerder voor wind- en zonne-energie.
Vervuiling van de grond, het water en het milieu blijkt de grootste angst te zijn.

Samenwerking met Wijk bij Duurstede

De Milieu Werkgroep Houten heeft in oktober gesproken met het bestuur van de Vereniging Natuur
en Milieu Wijk bij Duurstede (IVN). Aanleiding is de gedeeltelijke ambtelijke fusie tussen de
gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede. Beide gemeenten gaan over tot een nauwe samenwerking
en vanaf 1 januari is dit al van toepassingen op het gebied van Openbare Werken. Juist dit is het
werkveld, waar wij nog wel eens mee te maken hebben. Het eerste gesprek was vooral bedoeld om
kennis te maken met elkaar. In de toekomst zullen we verder contact met elkaar hebben.

Nacht van de Nacht

Zaterdag 24 oktober was de “Nacht van de Nacht”. Een jaarlijks evenement van de Natuur- en
Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. ‘Onze’ nacht werd
georganiseerd door de Milieu Werkgroep Houten, IVN-afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. en
landgoed Wickenburgh in ’t Goy.
Er waren zo’n dertig deelnemers die genoten van een wandeling door het donkere bos van het
landgoed onder leiding van IVN-gidsen. Telkens stonden we even stil om te luisteren naar de stilte
en te kijken naar de duisternis. Het Is eigenlijk ongelooflijk hoeveel licht en geluid er ’s nachts nog is.
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Voor en na de wandeling werden er presentaties gegeven door Philip Verlinde en verhalenverteller
Bastiaan de Zwitser. Zo kregen we het verhaal van Andromeda te horen. Die nevel aan de
nachtelijke hemel blijkt ook een Griekse sage!
Ook werden we voorbereid op de wandeling door het verhaal over onze sterren en planeten:
wat kun je al zien met het blote oog en… het geheim van een moderne, goede, camera: met de juiste
opnametechniek kun je hemellichamen zichtbaar maken die je met een verrekijker niet ziet.
Na de wandeling vertelde Otto Wttewaall, eigenaar van het landgoed, verlucht met afbeeldingen, hoe
het leven op Wickenburgh er uit heeft gezien voordat er in 1934 elektriciteit werd aangelegd.

Foto Els
Jaarverslag broedvogels

Het jaarverslag van de broedvogelwerkgroep van de MWH is beschikbaar. Dit jaar is er geteld in het
zuidelijke deel van het bos. Het voorjaar was koud en droog en aan het begin van de zomer was er
een hittegolf. Wij hebben niet de indruk dat er minder territoria van zangvogels zijn. Blauwborst en
Sprinkhaanzanger zijn al jaren constant aanwezig.
Bijzonder is de Roodborsttapuit in het open gebied tegen het spoor, waarvan een territorium is
geteld hoewel deze soort alleen begin van het voorjaar present was. Bijzonder zijn Waterral en
Zomertaling in en rond de Biezenvelden; de Waterral was in 2014 hier ook al gehoord.

De Zomertaling hebben we dit jaar voor het eerst als broedvogel kunnen noteren. En zelfs de
Nachtegaal liet zich horen. Daarentegen hebben we Groene Specht en Matkop niet als broedvogel
kunnen noteren. Toch konden we dit jaar het record aantal van 43 soorten melden.
Het verslag is te vinden op de website http://www.milieuwerkgroephouten.nl/
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Zeldzame nachtvlinder waargenomen tijdens de Nacht van de Nachtvlinder

Tijdens de Nacht van de Nachtvlinder van de Milieu Werkgroep Houten in Nieuw Wulven is een
zeldzame soort gespot: de populierengouduil (Xanthia ocellaris).

foto Els

Dat blijkt uit het onderzoek dat afgelopen week is gehouden. Het was een flinke, maar leuke klus om
de soorten op naam te brengen, meldt Ariena Brinkman. Waarnemingen met foto’s
bekijken? http://waarneming.nl/gebied/photos/15571

Ontwikkelingen Nieuw Wulven

Dit jaar worden volop plannen gemaakt voor het bos Nieuw Wulven. Reden is dat Staatsbosbeheer
met het bos geld moet verdienen, om het onderhoud te kunnen bekostigen. Daardoor zijn er plannen
ontwikkeld, waarvan de inwoners van Houten in oktober konden kennismaken.
In september heeft de Milieu Werkgroep Houten een brief geschreven aan wethouder H. Geerdes
over de plannen. Wij hebben vraagtekens bij de plannen zoals beschreven in het Publieke
Programma van Eisen Ontwikkeling Nieuw Wulven en denken graag mee over alternatieven. Onze
bedenkingen concentreren zich op toegankelijkheid van het bos en het verdienmodel.
Naar aanleiding van deze brief hebben Rose Dlhopolsky en Marijke van Eikeren een gesprek gehad
met een ambtenaar van de gemeente Houten. Daarbij bleek dat er weinig alternatieven mogelijk zijn.
Ook hebben we de indruk dat er niet goed naar onze brief is gekeken.
Marijke van Eikeren die veel werk heeft verricht, heeft zich nu helaas teruggetrokken. Marijke
bedankt voor je inspanningen!!!
Bestuurslid Rose Dlhopolsky blijft het dossier wel volgen.
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Klompenpad

In Nieuw Wulven wordt een kinderklompenpad aangelegd tussen Fort bij Vechten, via Boerderij
Nieuw Slagmaat naar het speelbos in Nieuw Wulven. De Milieu Werkgroep Houten is hierbij
betrokken met het beschrijven van de informatiefolders en -borden. Op advies van MWH komt er
geen Schommelpicknickbank op de heuvel aan de rand van het bos bij de weilanden. Deze locatie
wordt namelijk gebruikt als vogeltelplaats.

Nieuwjaarswandeling in Nieuw Wulven

De Milieu Werkgroep Houten organiseert op donderdag 1 januari 2016 wederom de
Nieuwjaarswandeling in bos Nieuw Wulven. Ook deze keer willen we op een ontspannen wijze de
aandacht vestigen op de ontwikkelingen in en rond het bos.
Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer een en ander uitgelegd over de ontwikkelingen in het bos. Dit jaar
zijn we als Milieu Werkgroep Houten daar volop mee bezig geweest. Was 2015 het jaar van plannen
maken, in 2016 komt de uitvoering van de plannen voor horeca en andere recreatieve ontwikkelingen
dichterbij. De natuurfunctie van het bos zal daardoor verder onder druk komen te staan. Tijdens de
wandeling wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken.
Programma:
 14.00 uur vertrek van de parkeerplaats aan de Rijsbruggerweg.
 welkom en korte toespraken.
 wandeling van ongeveer een uur. Onderweg stoppen we nog één of twee keer.
 einde om ongeveer 15.30 uur.

Redactie en bestuur van de
Milieu Werkgroep Houten
wensen alle leden een gezond en
voorspoedig
2016
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