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Namen en telefoonnummers van contactpersonen:
Werkgroep wintervogels Blokhoven

Sjerp Weima

sjerplevier@gmail.com
635 0989
Jaap ten Boer
637 3973
Paul van Maaren
635 0498
Ben Hermans
637 3831
Henny Honkoop
honkooph48@ziggo.nl
Peter van Wieringen
van-wieringen@zonnet.nl
Henny Honkoop
honkooph48@ziggo.nl
Frank Magdelyns info@milieuwerkgroephouten.nl
Henny Honkoop
888 0370
Dick Schipper
288 9125
Frank Magdelyns info@milieuwerkgroephouten.nl
www.milieuwerkgroephouten.nl

Knotwerkgroep
Weidevogelbescherming
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangmonitoring
Redactie Nieuwsvlinder
Penningmeester
Algemeen Secretariaat MWH
Webmaster
Website:

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

Fietsexcursies deze zomer
16 juni:
21 juli:
18 augustus:

Libellen, gids: Wim Koch
Ringslangen gidsen: Peter van Wieringen en Els Tove
Nieuwe Hollandse Waterlinie, gids: Jaap ten Boer
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Knotdata 2013 – 2014
De knotdata voor het seizoen 2013 – 2014 zijn bekend:
Zaterdag 19 oktober 2013
Zaterdag 2 november 2013 (Landelijke Natuurwerkdag)
Zaterdag 16 november 2013
Zaterdag 14 december 2013
Zaterdag 11 januari 2014
Zaterdag 8 februari 2014
Zaterdag 8 maart 2014
De locaties zijn nog niet besproken.

Wensen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014
De Milieu Werkgroep Houten en Transition Town Houten hebben een wensenlijst opgesteld dat is verstuurd
naar alle politieke partijen van Houten. Belangrijkste reden is dat in deze tijd de verkiezingsprogramma's voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 worden geschreven.
De Milieu Werkgroep Houten en Transition Town Houten steunen de ambities om duurzaamste gemeente in de
regio te worden. De verkiezingen zijn een uitdaging de ambities scherp te stellen. MWH en TT Houten vinden
dat er nog veel te doen is. Met voorrang voor zeven punten:

1. Luchtverontreiniging tegengaan door stimuleren duurzame mobiliteit
De lucht in Nederland is de vieste in Europa. Fijn stof en stikstofdioxide kunnen zorgen voor een toename van
gezondheidsklachten, zoals astmatische bronchitis en allergieën. Ook al zijn er nu geen hot spots in Houten, de
luchtkwaliteit moet in zijn geheel beter worden. Houten kan het autogebruik ontmoedigen en schone mobiliteit
stimuleren door:
• vast te houden aan een mobiliteitsbeleid gericht op verbetering van het openbaar vervoer
• voorzieningen te treffen voor electrische auto en voor auto delen
• het samen met andere gemeenten krachtig lobbyen voor beperking van snelheid op de A27 om de lucht
schoner te krijgen en geluidsoverlast tegen te gaan (want minder snelheid betekent minder emissies,
minder geluid en bovendien een betere doorstroming van verkeer)
• - mocht het nodig zijn - op de Rondweg rotondes aan te leggen voor een betere doorstroming van het
autoverkeer (wat leidt tot een rustiger verkeersbeeld en minder CO2 uitstoot).
• het (electrisch) fietsgebruik te stimuleren en vervuilende tweetakt motoren op de Houtense fietspaden te
weren en zo nodig het gebruik van elektrische brommers te bevorderen
•
en natuurlijk door het fietsen makkelijk te maken, voldoende voorzieningen te treffen en fietspaden goed te
onderhouden.

2. Duurzame energie: verder dan de 11% norm
Duurzame energie moet. Ook als de drie windturbines langs het ARK er staan is maar 11% van de electriciteit
van Houtense huishoudens duurzaam te noemen. Gelukkig komen er steeds meer zonnepanelen op de daken.
Er mogen ook meer windturbines komen, want windturbines zijn verreweg de rendabelste leverancier van
duurzame energie. Mogelijkheden voor meer windmolens zijn er langs het ARK. Uiteraard moet de gemeente
daarbij zorgvuldig te werk gaan. Initiatieven die daarbij op een slimme manier draagvlak genereren zijn de volle
ondersteuning waard.
Verder vinden wij dat de gemeente initiatieven moet stimuleren om zelf stroom op te wekken: zonnepanelen;
mini windturbines op de daken; bij huizen, bedrijfspanden en sportaccommodaties. Bij de Meerpaal is plaats
voor een park van zonnepanelen waar inwoners van Houten mede-eigenaar van kunnen worden.

3. Een mooi landschap en rijke natuur binnen en buiten de rondweg
Houten is een groene gemeente; daar mogen we best trots op zijn. Houten werkt de laatste tijd -terecht- aan
vrij liggende fietspaden in het buitengebied. Het is belangrijk om deze goed in te passen in het landschap zodat
het buitengebied niet alleen toegankelijk maar ook aantrekkelijk gemaakt wordt. De gemeente moet voldoende
menskracht en middelen blijven inzetten om in te spelen op de kansen. En bijvoorbeeld particulieren
ondersteunen bij onderhoud en aanleg van landschapselementen.
Ook binnen de bebouwde kom zijn er mogelijkheden voor groene linten en bermen. Een natuurlijker beheer
van groenzones is wenselijk om de komende jaren Houten aantrekkelijker te maken. En tegelijk het kappen van
bomen te beperken. Zorg wel voor veilige oversteekplaatsen voor padden en kikkers; voorkom dat ze in putten
terecht komen en breng waar nodig een kikkerstrip aan in de put zodat de dieren eruit kunnen klimmen.
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Bijzondere aandacht is nodig voor Nieuw Wulven. Dit gevarieerde bos herbergt een rijke natuur en wordt druk
bezocht. Wij maken ons grote zorgen om de gevolgen van bezuinigingen op de natuur. De gemeente kan
ervoor zorgen dat Nieuw Wulven een rijk en toegankelijk natuurgebied blijft. En verder kansen benutten om
ecologische verbindingen langs spoor, ARK en Rondweg te versterken en negatieve effecten van deze en
andere doorsnijdingen van het landschap te compenseren.

4. Voedsel van dichtbij: kans voor streekproducten
De keuze van ons voedsel en de manier waarop wij voedsel consumeren heeft een enorme impact. Onze
voetafdruk in de vorm van uitstoot van broeikasgassen, fossiele energiegebruik en beslag op land elders is
groot. Dat moet anders. Wat wij willen is: Houten volgt het voorbeeld van gemeenten als Wageningen en
Amsterdam. En werkt aan de bewustwording van de waarde van voedsel.
Streekproducten zijn essentieel om herkomst en productie van voedsel te leren waarderen. De gemeente
stimuleert en faciliteert daarom buurtmoestuinen, volkstuinen en moestuinen voor de bewoners van
seniorenwoningen en –complexen; in de openbare ruimte staan veel eetbare planten of bomen en struiken met
eetbare vruchten; er komt een weekmarkt met streekprodukten en kraampjes als onderdeel van de al
bestaande weekmarkt. Verder bevordert de gemeente dat winkeliers in de supermarkten ook streekproducten
gaan verkopen. En geeft daarbij zelf het goede (vegetarische) voorbeeld in de kantine en bij lunches, borrels
en diners.

5. Zwerfafval en plastic aanpakken
Zwerfafval van blikjes en plastic flessen is de meest ergerniswekkende milieuvervuiling. Het levert veel schade
op voor de natuur. Als het niet wordt opgeruimd blijft een blikje minstens 50 jaar liggen. Gelukkig zijn er veel
mensen die spontaan afval opruimen. Maar het zou natuurlijk niet nodig moeten zijn. Hoe kan het anders? Nu
een landelijke regeling voor statiegeld er nog steeds niet van komt, zal de gemeente veel duidelijker aanwezig
moeten zijn als hoeder en beheerder van de openbare ruimte. Te beginnen met voorlichting op scholen,
sportaccomodaties, clubhuizen; en met de organisatie van een jaarlijkse - liever nog halfjaarlijkse - opruimdag.
Supermarkten en snackbars en ook terraseigenaren kunnen veel duidelijker aangeven waar afval hoort. Het
begint allemaal met het goede voorbeeld stellen. Feesten is leuk, maar regel dan ook het vuilnis en verbied het
oplaten van ballonnen. De gemeente kan dit allemaal meteen regelen.
En dan het plastic. Vroeg of laat komt het in de oceanen en wordt in steeds kleinere deeltjes toegevoegd aan
ronddrijvende afvalstromen. In Dordrecht is een campagne gestart voor een plastictasvrije gemeente. Motto
is: "Gaat het zo mee?" Er zijn namelijk genoeg alternatieven voor plastic tassen. De gemeente kan
supermarkten stimuleren een tassenbol bij de kassa te zetten voor gebruikte plastic tassen. Degene die geen
tas bij zich heeft kan dan een gebruikte plastic tas nemen. Dat is een eerste stap in bewust gebruik.

6. Struinnatuur voor de jeugd en natuureducatie een stevig anker geven
De wereld waarin politici en senior beleidsmakers opgroeiden is totaal verschillend met die van de huidige
jeugd. Vele jongeren vervreemden van hun eigen omgeving en krijgen niet meer de kans natuur te beleven.
Houten heeft met het speelbos in bos Nieuw Wulven het goede voorbeeld gegeven. Dat speelbos moet blijven.
Een tweede speelbos aan de zuidkant van Houten is gewenst. Struinnatuur biedt jongeren de kans op hun
eigen manier ervaringen in de natuur op te doen. Een logische vervolgstap is blijvend zorg dragen voor natuuren milieueducatie waarbij het milieueducatief centrum een belangrijke plaats inneemt.
7.

Proeftuin Eiland van Schalkwijk

Forten, landbouw, waterberging, weidevogels, vleermuizen en recreanten: alles komt bij elkaar in het Eiland
van Schalkwijk. De gemeente herbergt hier een unieke combinatie van forten en werken van de Nieuwe
Hollandse waterlinie. Dit nationale erfgoed moet goed worden bewaard en de natuurlijke waarde ervan
versterkt. Daarbij speelt ook de landbouw in het Eiland van Schalkwijk een belangrijke rol. Terecht heeft Eiland
van Schalkwijk een proefstatus in het ruimtelijk beleid. Wij vinden het van belang steeds economische
ontwikkelingen te koppelen aan de versterking van natuur en landschap: als dat niet gebeurt slachten we de kip
met de gouden eieren.
Een bijzonder project de komende jaren is het herstel en de ontwikkeling van fort Honswijk. De gemeente heeft
het voortouw genomen hierin. Wij vinden dat bij het maken van plannen naast de historische waarde de
bescherming van de populaties vleermuizen voorop moet staan.
Inlichtingen: Milieu Werkgroep Houten, Ben Hermans 030–6373831
Transition Town Houten, Nies van Grondelle 030–6377261; Renée Brabers 030-6352320
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Op paddenjacht
Al een paar avonden loop ik met verschillende
vrijwilligers op het Imkerspad. Op zoek naar
padden en kikkers die proberen over te
steken. Gewapend met een zaklantaarn,
handschoenen en een emmer speur ik het
fietspad, de berm en het voetpad af.
Gisteren had ik al zo'n 10 padden en kikkers
overgezet. Ook had ik een filmpje gemaakt en
op de websites van de Milieu Werkgroep
Houten en Omroep Houten gezet. Daardoor
was een journalist van het AD/UN
aangeslagen en deze blijkt ook te komen, met
fotograaf. De journalist treft het. Vandaag is
het nog zachter en regent het. Echt paddenweer. Als de paddentrek dit jaar toch nog komt, is het vanavond.
Mijn zaklantaarn schijnt over de grond en vindt een pad. Ik plaats hem in de emmer en breng hem richting
sloot. Twee fietsers gaan voorbij. Een lollige 50+-er roept: “kwaak kwaak”. Het zal de enige keer zijn dat
iemand zo reageert. De meeste passanten roepen dat we goed bezig zijn, een lintje verdienen of wijzen
plaatsen aan waar ze net een pad hebben gezien.
Met zaklantaarn loop ik richting het Haltnahuis. In de verte loopt een groep jongeren. Ze zien mij ook en ik hoor
een van hun roepen: “dat is politie!”. Iets dat vaker gebeurt als je met een witte jas in het donker loopt.
Wanneer ik dichterbij kom raak ik met ze in gesprek. Ze vinden het niet vreemd, zijn geïnteresseerd en een van
de jongens was net ter hoogte van het gemeentehuis op een pad gaan staan.
Ondertussen is de journalist aangekomen. Die krijgt uitleg van Ingrid. Axel en Ingrid lopen hier elke avond, wel
of geen paddenweer. De fotograaf blijkt bij de Kroonslag te staan. Die praat ik binnen naar de Lupineoord.
Ondertussen raak ik de tel kwijt van het aantal geredde padden en kikkers. Zo zie je er achter elkaar veel en
dan is het weer eventjes stil.
Het is donker en regent nog steeds. Het is een aparte prettige sfeer, maar gelukkig niet koud. Totaal iets
anders dan de hele dag op kantoor achter een computer zitten. Constant vragen we aan elkaar hoeveel en
waar we wat hebben gevonden.
Henny meldt dat Ewoud bij de Kooikersplas ook aan het rapen is. Van Lars weten we dat hij op de Tiendhoeve
bezig is en Ad plukt padden op de Jachthoeve van de straat af. Een fietser meldt dat op de Appelgaarde
tientallen padden lopen. We kunnen niet overal zijn. Kennelijk is de paddentrek in volle gang. Alie komt voorbij
fietsen met de mededeling dat ze richting Keercamp gaat. Van oost tot west zijn we in Houten-Noord bezig.
Ondertussen maakt de fotograaf plaatjes, groepsfoto's en individuele foto's. Het is stikdonker, maar juist met dit
weer komt het vak fotografie om de hoek kijken. We zien padden op elkaar, padden alleen, bewegende
padden, padden die stokstijf staan, kikkers die razendsnel zijn en kikkers op elkaar.
Wanneer het half elf is geweest ga ik langzaam naar huis. Het verkeer is ook minder en het aantal padden ook.
Ik loop met de fiets aan de hand richting de Campen en om de 200 á 300 meter stop ik om een pad over te
zetten. Ook een andere fietser achter mij stopt een keer en kijkt mee. Een derde fietser roept nog: “niet
platrijden”. Naast het daadwerkelijk redden van de padden, hebben we kennelijk ook een voorbeeldfunctie. De
mensen in Houten hebben veel oog voor de natuur. Ook al zijn ze niet allemaal lid van de Milieu Werkgroep
Houten.
Frank Magdelyns

Voorjaar 2013, paddentrek.
Het was een vreemd voorjaar, lang koud, droog, geen echt goed weer voor de amfibieën om aan de trek te
beginnen, door de koude was er ook weinig te eten, het water in de sloten was koud, daar ook geen groei van
planten en algen, waterdiertjes.
Op 19 februari zijn we wel begonnen met het plaatsen van het scherm langs de Binnenweg, ook dit jaar
hadden veel vrijwillig(st)ers aan de oproep gehoor gegeven om te helpen. Het was koud, er stond een harde
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koude wind, het lukte niet om de spa in de grond te krijgen, alleen de palen zijn toen gezet, die staan in buizen,
daar enige jaren geleden neergezet door de gemeente.
De week erna hebben we weer een poging ondernomen en het is gelukt, de grond was ontdooid, de spa ging
de grond in, de emmers konden worden ingegraven, het net werd eraan geniet, dankzij de vele vrijwillig(st)ers,
die ook op de ochtend weer van de partij waren. Dankzij de medewerking van de Volkstuinders konden we van
de weg af en binnen het hek koffiedrinken, onze fiets stallen.

.

foto: Els Tove.

Eerst op 9 april zijn de deksels van de emmers gehaald, daarvoor had ik in maart, toen er een paar “zachte”
dagen waren een paar deksels van de emmers gehaald, echter toen ik ging kijken of er misschien
padden/kikkers op trek waren, trof ik niets in de emmers aan, het werd daarna ook weer kouder, dus de
deksels gingen weer op de emmers.
In het weekend van 12/13/14 april begonnen de padden en kikkers bijna allemaal tegelijk, zo leek het
tenminste, aan de grote voorjaarstrek. Lang heb ik getwijfeld of het nog zou gebeuren, ook omdat ik op radio
en tv dergelijke berichten heb gehoord.
De trek duurde ook slechts een week, daarna werd het weer stil, ze waren kennelijk allemaal al over.
Op 27 april hebben we het scherm weer verwijderd, de netten zijn opgeborgen, de emmers en palen wachten
weer in de opslag tot een volgende paddentrek.
In totaal zijn er dit voorjaar 277 padden en kikkers overgezet. Al met al valt het niet tegen!!

Omzetten broeihopen
Op 6 april hebben de leden van de Ringslangenwerkgroep Houten samen met een aantal enthousiaste mensen
die zich hiervoor hadden aangemeld de broeihopen voor de ringslangen omgezet in Nieuw Wulven.
We begonnen al vroeg en er is met plezier hard gewerkt, gelukkig zijn veel mensen ons komen helpen. De lege
uitgekomen eieren van vorig jaar zijn verzameld zodat we kunnen zien hoeveel er geboren zijn en het gaat heel
goed met de ringslang! We kwamen ook een jong ringslangetje tegen.
De ringslang heeft warmte nodig om haar eieren uit te kunnen laten komen. Vroeger legden zij hierom haar
eieren in grote hopen oud planten afval of in mesthopen bij de boerderij. Omdat er steeds minder van deze
situaties aanwezig zijn helpt de Ringslangenwerkgroep dit beschermde dier door hopen aan te leggen van
takken, bladeren en paardenmest welk dan composteren en warmte geven.
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Elk jaar worden de bestaande hopen opnieuw omgezet voor de ringslang die dan uit zijn winterslaap ontwaakt
is. De ringslang is niet giftig. Het is een beschermd dier dat rust nodig heeft en niet onnodig gestoord wil
worden. Het is niet toegestaan om zonder begeleiding van de Ringslangenwerkgroep bij de broeihopen te gaan
kijken.
Els Tove
foto: Els Tove

Motorcrossen in Honswijkerwaarden
Eind april werd de Milieu Werkgroep Houten door een betrokken lid geïnformeerd over het gebruik van
crossmotoren en squads bij de zandwinplas 't Waal. Hier in de Honswijkerwaarden zijn vorig jaar ook plas-dras
natuurgebiedengebieden aangelegd.

De crossmotoren hadden naast de zandwinplaats het hele natuurgebied nodig. Vogels die in de verste uithoek
zaten (Bergeenden, Kleine Mantelmeeuwen, Oeverlopers en Oeverzwaluwen) werden flink verstoord.
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De melder vroeg of de Milieuwerkgroep dit kon oppakken. Immers het gebied is een rust- en foerageergebied
voor zeker twintig (!) vogelsoorten van de Nederlandse Rode Lijst, die hier de afgelopen tijd zijn
waargenomen.
We hebben daarop advies ingewonnen bij de Gemeente Houten. De gemeente reageerde direct door het
recreatieschap te vragen maatregelen te nemen, die daarmee naar de gebiedsinrichter stapte. De projectleider
liet een aantal dagen later weten dat het terrein verboden is voor onbevoegden. Daarbij is geconstateerd dat
hekwerk en prikkeldraad stuk was. Dit zou z.s.m. worden hersteld.
Daarnaast werd geregeld dat een bewoner een oogje in het zeil zou houden. Tevens werd de
bemanningsleden van de Merwede 5 (het zandwinwerktuig) geïnformeerd en deze zouden eventueel de
betreffende crossers aanspreken.
Een aantal weken later bleek dat het rustig was geworden. Kluten hadden zich in het natuurgebied gevestigd
en er werden vijf bezette nesten geteld door vogelaars. Ook de Kleine Plevier is broedend aangetroffen.
Daarnaast zie je dat bij voldoende rust het gebied direct wordt gebruikt als foerageergebied voor doortrekkende
steltlopers. De regionaal zeldzame soorten als Rosse Grutto, Zilverplevier, Steenloper, Engelse kwikstaart,
Kleine Strandloper en Temminck’s Strandloper werden waargenomen. Dit geeft aan hoeveel natuurpotentieel
dit gebied heeft en hoe belangrijk het handhaven van de rust hier is.
Dankzij een aantal natuurliefhebbers en snelle samenwerking is in korte tijd de situatie hersteld. Ziet u ook een
situatie waarbij de natuur wordt verstoord, laat het er niet bij zitten en meld dit direct. Aan ons, aan de
Gemeente Houten, milieupolitie of aan de eigenaar van het terrein.
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