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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.

We krijgen de ledenlijst een beetje op orde.
Toen ik zo’n half jaar geleden als voorzitter aantrad, bleek de ledenadministratie erg versnipperd.
Er was niet sprake van één ledenlijst… maar eerder van een stuk of vier. Iedere MWH-bons had zijn
eigen lijst. Waarin natuurlijk dubbele leden. En leden die in verschillende lijsten verschillende namen
hadden. Het is uiteindelijk gelukt om één lijst met zo’n 225 leden te maken.
Van de meeste leden is het e-mailadres bekend. Dat is fijn… want het sturen van een e-mail is
makkelijker dan het sturen van een brief of, nog moeizamer, het zelf langs de deuren gaan om de
post af te leveren. Vanaf nu wordt alles dus bij voorkeur per e-mail verspreid. Leden zonder emailadres krijgen onze berichten nog gewoon ‘hard-copy’.
Dan stap twee: hoe zit het met de betaling van het lidmaatschapsgeld van € 5 per jaar.
De betalingen komen binnen op bankrekening 526 11 95, ten name van de Milieu Werkgroep
Houten. Henny Honkoop, onze penningmeester, beheert die rekening. Ik ben onlangs met haar gaan
zitten om te kijken hoe het zit met de betaling van de contributie over 2012. Het blijkt dat een aantal
leden hun lidmaatschapsbijdrage nog niet over gemaakt hebben.
Nou is dat niet zo verwonderlijk… Om de kosten laag te houden worden er geen rekeningen
verstuurd. En een verzoek in de Nieuwsvlinder (de driemaandelijkse MWH-periodiek) om het
lidmaatschapsgeld over te maken, wordt wel eens over het hoofd gezien.
Dus… heb je je contributie over 2012 nog niet overgemaakt: doe dat alsnog en stort € 5 op ING nr.
526 11 95 ten name van de Milieuwerkgroep Houten en vermeldt daarbij ‘contributie 2012’. En
eventueel ook, als dat uit het bankafschrift niet duidelijk is, voor wie die bijdrage bedoeld is.
Roel Melchers, voorzitter.

Duurzaamheidsdag
De Milieu Werkgroep Houten was zaterdag 2 juni aanwezig bij de Duurzaamheidsdag op het
Imkerspark. Vooraf was aan ons gevraagd om een doe-activiteit te ondernemen, dus besloten we
een paddenscherm te bouwen.
De grond in het Imkerspark was keihard, maar met vereende krachten wisten we de drie palen in de
grond te krijgen. De paddenemmer leek een
hele uitdaging, waar we zonder houweel
uren over zouden doen. Gelukkig kwam
Dick Schipper als verse kracht aanlopen en
groef in razend tempo een gat waar de
emmer in wegzakte. Over de grond aan de
Binnenweg hoor je ons nooit meer klagen.
Gedurende de gehele dag hebben we zo'n
5 tot 7 namen kunnen opschrijven van
mensen die mee willen helpen met het
overzetten van padden aan de Binnenweg
of het redden van padden bij het
Imkerspad.
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Massale vissterfte in Houten
Woensdagavond 23 mei viel er uit een stilstaande bui ten noorden van Houten een dubbele
wolkbreuk. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) maakte melding van 58 millimeter
aan regen. In de sloten was het water 40 centimeter gestegen. Het gevolg was dat er zuurstofgebrek
ontstond en vissen massaal stierven. Deze werden in de loop van donderdag ontdekt tussen de
Koppeldijk en de Rietsloot. Een enorm groot gebied dus. Vervolgens begon het
Hoogheemraadschap met het verwijderen van de vis. In totaal zou 3000 kilo vis worden verwijderd.
Op Tweede Pinksterdag kwam er bij de Milieu Werkgroep Houten een melding binnen van dode vis
bij de Biezenvelden-Noord. De melder had niets gelezen op internet en vroeg wat wij er van wisten.
Niets dus…..
We maakten direct melding bij het calamiteitennummer van het Hoogheemraadschap en kregen te
horen dat dit al dagenlang bekend was. Pas nadat RTV Utrecht na vijf dagen aandacht besteedde
aan deze vissterfte, kwam het Hoogheemraadschap op het idee om de bevolking van Houten te
informeren.

Bomenkap in Houten
In 2010 maakte de gemeente Houten bekend werkzaamheden uit te voeren aan het bomenbestand
in de wijk de Weides en de Velden. Zo’n 200 bomen zouden worden geveld. Reden was dat in het
verleden de bomen te dicht op elkaar waren neergezet. In heel Houten-Noord zouden vervolgens
zo’n 2000 bomen kunnen sneuvelen.
De Milieu Werkgroep Houten heeft direct protest aangetekend. Na een schouw met zo’n vijf
ambtenaren en één wethouder bleek een onafhankelijke deskundige van de Bomenstichting de visie
van de gemeente te kiezen. De Milieu Werkgroep Houten gaf vervolgens haar protest op.
In april 2012, tijdens de bomenkap in de Weiden,
kregen we enkele reacties binnen. Daarnaast
verschenen er plannen voor de Campen/Borchen
en liep de communicatie met de gemeente
verwarrend. Bovendien wist een lid van ons te
melden dat de gemeente op een bewonersavond
in de Weiden had gezegd dat we achter hun
kapplannen stonden.
Op dat moment waren we boos en lieten dit ook
merken aan de wethouder en enkele anderen,
waaronder de media. Immers vertrouwen hebben
in de deskundigheid van gemeente-ambtenaren, is
iets anders dan achter hun plannen staan.
U begrijpt dat de gemeente Houten niet gelukkig was met onze boosheid en al vrij snel werd e.e.a.
telefonisch uitgepraat met de Gemeente Houten. Ondertussen had GroenLinks schriftelijke vragen
gesteld.
Drie weken later hebben we twee uur met de gemeente Houten om tafel gezeten. Daarbij is
afgesproken dat we elk jaar worden bijgepraat over het bomenbeleid. We hebben ook voorbeelden
aangedragen hoe communicatie overkomt bij bewoners en hebben geprobeerd mee te denken op dit
gebied.
Voorbeeld 1: wel of niet weg?
De bomen bij bestuurslid Jacqueline voor de deur op het Halsterveld zouden volgens de plannen uit
voorjaar 2010 verdwijnen. Maar volgens een kaartje uit najaar 2010 aan de bewoners gaan ze niet
weg. We houden een schouw met de wethouder en ambtenaren en lopen langs deze bomen.
Daaruit blijkt dat ze wel weggaan en de Bomenstichting vindt het zelfs een heel goed idee. Op het
moment dat Jacqueline in 2012 de ambtenaar mailt, omdat ze het niet meer weet, krijgt ze te horen
dat ze niet weg gaan.
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En weet u hoe het uiteindelijk zit: Ze gaan niet weg, behalve als ze wel weg gaan.
Uit nadere uitleg blijkt dat wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd aan bv
het riool, het kan zijn dat de bomen die in aanmerking komen om te worden verwijderd, daadwerkelijk
worden omgezaagd. Dat kan over 4 maanden zijn, maar ook over 15 jaar of nog later.
Voorbeeld 2: broedseizoen
Regelmatig zijn er geluiden waarom bomen worden gekapt tijdens het broedseizoen. Het antwoord
van de gemeente luidde dat het hele jaar broedseizoen is. Maar de werkelijke reden blijkt dat de
bomen in april worden gekapt, omdat je tijdens vorst in de winter geen pvc kunt lijmen. Immers de
werkzaamheden aan het openbare groen zijn vaak gerelateerd aan rioleringswerkzaamheden en die
hebben beslist een vorstvrij weertype nodig. Dus komt eind maart of april al snel in aanmerking voor
de werkzaamheden en de reconstructie van het bomenbestand.
We hebben verder een goed gesprek gevoerd met de gemeente en duidelijk gemaakt dat we niet
tegen de gemeente zijn. Maar dat we wel tegen massale kap zijn. Immers komen wij op voor de flora
en fauna en niet voor mensen die bijvoorbeeld klagen over besjes op hun auto of een boom voor hun
raam.

Vuurwerk Koninginnedag
Eind vorig jaar heeft MWH geprotesteerd bij de gemeente Houten tegen het vuurwerk op
Koninginnedag bij de Kooikersplas. Met het protest wilden we opkomen voor de vogels en
zoogdieren in het park en de weidevogels even buiten de Rondweg. De gemeente zag geen bezwaar
en verwees naar de provincie Utrecht. De provincie Utrecht meldde dat het geen Natuurgebied was
en geen probleem zag om vuurwerk af te steken.
Voorzitter Roel Melchers heeft daarna gesproken met Jan Lenstra van het Oranje Comité Houten
over het vuurwerk met Koninginnedag. Lenstra zegt dat het vuurwerk al zeker 29 jaar op die plek
wordt afgestoken en dat andere plekken in het verleden zijn overwogen. Maar die hebben nadelen
op het gebied van de veiligheid. Voordat er vuurwerk wordt afgestoken, wordt gekeken waar de
(water-) vogels zitten. Dan volgt eerst een klein knalletje en vliegen er soms vogels op. Als die zijn
vertrokken, barst het vuurwerk los. Binnen een half uur na afloop zijn de verjaagde vogels weer
terug.

Meer padden overgezet in 2012
In 2012 zijn er tegen de verwachting in meer padden overgezet, dan in voorgaande jaren. In totaal
werden dankzij het paddenscherm langs de Binnenweg 267 padden gered. Daarnaast hebben
vrijwilligers van de paddenwerkgroep ook elders in Houten, met name rond het Imkerspark, vele
padden het leven gered. Landelijk zijn minder padden overgezet.
De paddentrek kwam vanwege de februari-koude laat op gang. Maart verliep droog en dat betekende
dat de padden bleven wachten. Padden trekken het liefst bij hogere temperaturen en regenachtig
weer. Op 22 maart ‘s avonds kwam de paddentrek op gang. In de ochtend van 23 maart werden
maar liefst 56 padden overgezet. Daarnaast waren in de avond van 22 maart vrijwilligers bij het
Imkerspad uren lang bezig om zo'n 60 padden te redden die het drukke fietspad probeerden over te
steken. Ook bij de Tiendhoeve zijn tientallen padden gered.
Voor komend jaar zoekt de Milieu Werkgroep Houten vrijwilligers die gedurende de
paddentrek willen mee surveilleren bij het Imkerspad. Wie interesse heeft kan mailen naar
info@milieuwerkgroephouten.nl
Hartelijk dank aan….
- alle vrijwilligers en vrijwilligsters die hebben geholpen om het paddenscherm en toebehoren weer te
plaatsen en weer te verwijderen.
- aan hen, die hebben geholpen met overzetten van de padden.
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- aan de vrijwilliger, die elk jaar alles komt brengen en op afroep ophalen.
- aan de vrijwilliger, die alles opslaat in zijn garage.
- aan de landschapscoördinator van de gemeente Houten, die zorgt voor de onderlinge
communicatie tussen de werkgroep en Openbare werken.
- aan de mannen van Openbare Werken, die de borden plaatsen en weer ophalen en zorgen voor
zand om de emmergaten op te vullen.
- aan de familie de Bie, van de ”Annahoeve” aan de Binnenweg, voor de medewerking.
- aan de vrijwilliger, die elk jaar weer zorgt voor koffie/thee en koek en brood.
- aan iedereen, die ik niet genoemd heb en geholpen heeft om het ook dit jaar weer mogelijk te
maken.
Het volledige paddenverslag 2012 kunt u vinden op de website www.milieuwerkgroephouten.nl
Henny Honkoop

Paardenbloemen plukken
Een paar jaar geleden bereikte mij het verhaal dat de Amsterdamse politie iemand een bekeuring
van 50 euro had gegeven, omdat die onkruid had verwijderd van de stoep.
Afgelopen april stonden er vrij veel paardenbloemen langs de weg en in het park, dus plukte ik er
een aantal voor de konijnen thuis. Maar met bovenstaand verhaal in het achterhoofd, vroeg ik via
Twitter aan de Milieu Politie Midden Nederland of dit wel mocht.
De Milieu Politie antwoordde dat waarschijnlijk niet wordt bekeurd. Als sprake is van grote
hoeveelheid kan er sprake zijn van stroperij of vernieling. Maar dat paardenbloemen niet zijn
beschermd. De Milieupolitie gaf toe dat de Flora en Fauna wet niet eenvoudig was om te kijken of
iets strafbaar is.
Frank Magdelyns

Reactie op provinciale structuurvisie
MWH heeft een reactie geschreven op de provinciale structuurvisie. De Milieu Werkgroep Houten
doet in deze reactie voorstellen voor het gebied tussen Houten, Bunnik, Utrecht en Nieuwegein,
respectievelijk voor het Eiland van Schalkwijk. Om de ruimtelijke kwaliteiten van deze gebieden te
beschermen en te verbeteren is een meer ambitieuze benadering van de provincie nodig. U kunt de
volledige brief downloaden via de website http://www.milieuwerkgroephouten.nl/

Omroep Houten
De Milieu Werkgroep Houten is stevig aanwezig binnen Omroep Houten. Niet alleen via video
(internet en glasvezel Lijbrandt), maar ook via Houten FM (internetradio). Elke dinsdagavond worden
er op Houten FM tussen 20.00 en 22.00 uur items uitgezonden over de Houtense natuur. Wilt u ook
een filmpje maken, of heeft u interesse om iets met radio te doen in combinatie met natuur en milieu,
meld dit dan aan frank@omroephouten.nl

Fietsexcursies 2012
17 juni Plantenexcursie
vertrek 10.00 uur gem. huis oude ingang ‘t Kant
15 juli Ringslangen
vertrek 10.00 uur gem. huis oude ingang ‘t Kant
20 augustus Wilde bijen
vertrek 10.00 uur gem. huis oude ingang ‘t Kant
16 september Nieuwe Hollandse Waterlinie vertrek 10.00 uur gem. huis oude ingang ‘t Kant
21 oktober Paddenstoelen
vertrek 10.00 uur gem. huis oude ingang ‘t Kant
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