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Contributie: € 5,00 per kalenderjaar. Postgiro 5261195 tnv Penningmeester Milieu Werkgroep Houten.
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Gemeenteraad redt weidevogels
Dinsdag 19 april 2011 heeft de gemeenteraad van Houten unaniem een besluit genomen over verplaatsing van
hockey, honkbal en handbalvelden naar het gebied Meerpaal-Zuid langs De Rede. Tevens wordt er in een deel
van dit gebied uitbreiding gezocht voor het bestaande bedrijventerrein.
Door deze plannen gaat een waardevol weidevogelgebied verloren. Vogelsoorten zoals de kievit, grutto,
tureluur, scholekster en veldleeuwerik die het al moeilijk hebben, konden hier ongestoord broeden. De Milieu
Werkgroep Houten en de weidevogelgroep “De Houten Snip” zijn daarom zeer verheugd dat de gemeenteraad
het weidevogelcompensatieplan heeft omarmd. Dit plan is onderdeel van de gebiedsvisie en voorziet in ruimte
waar de weidevogels ongestoord kunnen broeden.
Zo worden de verdwijnende natuurwaarden gecompenseerd op het Eiland van Schalkwijk. Met boeren worden
afspraken gemaakt om inrichting en beheer van hun land af te stemmen op ideaal weidevogelgebied. De
gemeente gaat hiervoor een flinke inspanning leveren en heeft daar ook de financiële middelen voor
beschikbaar gesteld.
Met het goedkeuren van dit compensatieplan is een belangrijke mijlpaal bereikt, waarbij de gemeenteraad haar
groene kant heeft laten zien. Misschien niet uniek in Nederland, maar toch heel bijzonder. We kunnen dan in
Houten trots zijn op het resultaat, dat tot stand is gekomen na intensief overleg tussen gemeente Houten en de
Weidevogelgroep “De Houten Snip”.
“Vanaf het eerste begin zijn wij gevraagd (en soms ongevraagd) betrokken geweest bij de planvorming. We
hebben vanaf 2009 ingesproken op de verschillende RTG’s, raadsvergaderingen bijgewoond en gelobbyd,
deelgenomen aan informatieavonden, brainstormsessies en vele ambtelijke overleggen. Met name met Koen
Helling en Martijn Schot (gem. Houten) hebben we intensieve, maar vooral ook constructieve overlegsessies
gehad,” zegt Paul van Maaren, coördinator van de Weidevogels.
“Daarnaast hebben we diverse gesprekken gevoerd met het ingenieursbureau dat het flora- en faunaonderzoek
heeft uitgevoerd. Gesproken met de Provincie Utrecht over natuurcompensatie, de pers geïnformeerd en
hebben we een goed bezochte fietsexcursie voor raadsleden georganiseerd. We hebben vergaderd,
onderhandeld, vele e-mails ontvangen en verzonden, af en toe de boel op scherp gezet, constructief
meegedacht, geherformuleerd en uiteindelijk een slim plan neergezet. Kortom, er is door een aantal mensen
met enorm veel toeweiding (en toewijding) een hoop werk verzet.”
“Zonder anderen, die zinvolle bijdragen geleverd hebben, tekort te willen doen, wil ik een paar mensen
persoonlijk dankzeggen: Tijmen Blokhuis, Peter Peek en last but not least Jan Buys”, aldus Paul van Maaren.

Werkzaamheden Honswijk
In de vorige Nieuwsvlinder maakten we melding van werkzaamheden
vlakbij Fort Honswijk en Werk aan de Korte Uitweg. Van Jan Buys
vernamen we dat de werkzaamheden bij het Bokkepad inmiddels zijn
uitgevoerd.
Naar verwachting ligt er in juli ook een bruggetje, zodat het mogelijk
wordt een rondje te lopen / fietsen vanaf het Werk aan de Korte
Uitweg of Fort Honswijk. “De gemeente heeft het erg goed laten
uitvoeren en dat verdient een compliment”, aldus Jan. Bijgaand een
foto van het uitgevoerde werk.
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Bijeenkomst Houtense Natuur- en Milieuorganisaties
Op 7 april 2011 was er op initiatief van de gemeente een bijeenkomst met Houtense natuur- en
milieuorganisaties. Naast een eerste kennismaking was het doel van deze bijeenkomst: inventariseren hoe we
door samenwerking meer kunnen bereiken voor de natuur en het milieu in Houten en hoe we bewoners en
bedrijven daarbij kunnen betrekken.Het betreft organisaties als Transition Town Houten , de
Bijenhoudersvereniging, Volkstuindersvereniging Houten, IVN-afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o.,
Kinderboerderij Houten, Groei & Bloei Houten en LTO Noord.
Op basis van deze eerste bijeenkomst een overzicht gemaakt van ideeën, initiatieven en lopende activiteiten.
Zo wordt gedacht aan één gebouw voor alle natuur- en milieuorganisaties, komt er een website Duurzaam
Houten en zijn er initiatieven van de verschillende organisaties. De aanwezigen hebben de bijeenkomst als
positief ervaren en hebben aangeven een vervolg op prijs te stellen. Helaas ging vanwege persoonlijke
omstandigheden de bijeenkomst in mei niet door, maar staat er voor juni een nieuw overleg gepland.

Knotdata komende winter
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 22-10-2011
Zaterdag 5-11-2011 (Land. Natuurwerkdag)
Zaterdag 19-11-2011
Zaterdag 10-12-2011
Zaterdag 14-01-2012
Zaterdag 11-02-2012
Zaterdag 03-03-2012

Opheffing IMH
De Interkerkelijke Milieubeweging Houten heeft zichzelf opgeheven. Reden is het kleine aantal mensen dat nog
lid was van IMH en daadwerkelijk activiteiten ontplooiden.
IMH zorgde vanuit verschillende kerken (PGN en RK) voor aandacht voor het behoud van natuur en voor een
gezond en schoon milieu. Sinds de oprichting hield IMH zich bezig met uiteenlopende onderwerpen en
activiteiten. Denk aan de retourkerstbomenactie, de luieractie, het uitreiken van de milieupluim aan de meest
milieuvriendelijke supermarkt van Houten, acties rond de autovrije zondag, de consuminderdag en de
kurkeninzamelingsactie.
De laatste jaren is IMH steeds meer gaan samenwerken met de Milieu Werkgroep Houten. Zo werden er
gezamenlijk lezingen georganiseerd en werd er een fietstocht georganiseerd naar de biologische bedrijven in
de omgeving.
Daarnaast organiseerde de IMH milieudiensten in de kerken en verzorgde het ekotellingen in supermarkten.
Het laatste jaar nam het ledenaantal van IMH af tot 3 personen, die allen ook bij de Milieu Werkgroep Houten
actief zijn. Ex-voorzitter Frans van Koppen zegt dat enkele oud bestuursleden van de IMH nog wel praten over
een mogelijke doorstart van de IMH.

Fietsexcursies 2011
19 juni Werk aan de Groeneweg
17 juli Ringslangen
21 augustus Hollandse Waterlinie
18 september De Steenwaard
16 oktober Paddenstoelen
Foto Els Tove
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“Wie-flikt-me-dit”.
Niet echt zeldzaam , maar door hun nachtelijke en verborgen manier van leven zie je ze vrijwel nooit;
Kwartels. In sommige jaren zijn ze schaars, dit jaar worden ze op veel plaatsten in Nederland gehoord. Ook
de vrijwilligers van de “Houten Snip” werden in polder Blokhoven de laatste dagen verrast door het geluid van
dit door de ZO wind gedreven boerenlandvogeltje. Een kennismaking zou heel goed als volgt kunnen verlopen:
Je tuurt in de open polder in de avondschemer over het hoge gras van een nog niet gemaaid perceel, of staat
aan de rand van een akker wintertarwe van de avondlucht te genieten. Ineens dringt een vreemd fluit-tikkend
geluidje tot je door. De richting en afstand tot de bron van het zijn moeilijk te peilen en het klinkt alsof het door
een amfibie wordt gemaakt. Maar die zitten niet midden op een droge akker of weiland te kwaken. En wanneer
je je afvraagt: “Wie flikt me dit”? herinner je je dat in de vogelgids het geluid van een roepend Kwartelmannetje
fonetisch wordt weergegeven als: “Kwík-me-dit”. Je bent een biologerende ervaring rijker !
Een link naar de digitale vogelgids van Vogelbescherming Nederland met een geluidsfragment:
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/137/tab/Informatie
(Sjerp Weima)

Paddentrek voorjaar 2011
Op 19 februari is het scherm weer aan de Binnenweg neergezet en de emmers ingegraven. Dit alles is gedaan
met een groot aantal vrijwilligsters en vrijwilligers.
Dit jaar hadden we hulp van 2 vrijwilligers van Enter (Van Houten en Co) om met een auto met aanhanger de
palen op te halen, te vervoeren en in de buizen te plaatsen.
Het bleef lang te koud voor de padden, zodat de deksels lange tijd op de emmers bleven.
Op dinsdag 8 maart zijn de deksels van de emmers af gehaald. De eerste padden zijn op zondag 13 maart
overgezet. In die week zijn er zowel ’s ochtends als ’s avonds padden overgezet. De grote klapper kwam
echter op de ochtend van 31 maart, het was uitgelezen “Paddentrekweer”, het had die nacht geregend, het was
ongeveer 8°, de vrijwilliger heeft op toen 76 !!!! padden overgezet.
In de april was het te droog, het aantal overgezette padden is echter niet veel minder dan vorig jaar.
De padden kunnen een jaar overslaan, bij ongunstige omstandigheden voor de padden gaat soms de trekdrift,
c. q. de paardrift over. En er is veel gebouwd rondom de volkstuinen.
Het scherm is op 27 april weer verwijderd, wat dankzij de vrijwilligers en vrijwilligsters ook deze keer weer goed
is gegaan, de palen zijn apart opgeslagen in zeilen. De netten en de emmers zijn weer opgeslagen bij een
vrijwilliger. Tot volgend voorjaar.

Resultaat voorjaar 2011:
In totaal zijn er dit voorjaar 193 padden overgezet en 5 kikkers.

Aan de leden
Een groot aantal leden heeft inmiddels de (achterstallige) contributie betaald. Een aantal leden heeft dit nog
niet gedaan.
De penningmeester verzoekt u via deze Nieuwsvlinder om indien u uw contributie en eventuele achterstallige
contributie ad € 5,00 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 contributiejaar
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