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Appeltak

foto Els

Nationale Nacht van de Nachtvlinder op 27 /28 juni
De Nachtvlindernacht vindt dit jaar op 27 juni plaats. Ook Houten doet mee aan dit landelijke evenement.
Iedereen die nachtvlinders van dichtbij wil zien, wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Tijdens de Nachtvlindernacht is het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen op een spannende manier kennis
laten maken met nachtvlinders. De meeste mensen kennen de bruine motten die ’s avonds om de lamp vliegen,
maar van dichtbij bekeken blijkt dat veel nachtvlinders juist erg kleurrijk zijn of de meest ingenieuze
vleugelpatronen bezitten.
We gaan zoveel mogelijk nachtvlinders van dichtbij bekijken door ze te lokken met verschillende methoden.
Tegelijkertijd worden gegevens van nachtvlinders verzameld, waardoor de Vlinderstichting meer inzicht hoopt
te krijgen over de verspreiding van veel soorten. De aggregaat die we deze avond gebruiken voor de lamp die de
vlinders lokt, wordt dit jaar belangeloos gehaald en gebracht door Ecomove.
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De Milieu Werkgroep Houten is aanwezig op de locatie Nieuw-Wulven vanaf 22.00 uur.
U kunt gratis bij deze activiteit aanwezig zijn. Hiervoor kunt u zich melden bij het bankje langs het
Wulverbroekpad. Komende vanaf de ingang bij de Spoorhaag rijdt u het bos in over het Fectiopad om
halverwege in het bos rechtsaf het Wulverbroekpad te volgen tot aan de bank op de heuvel. De excursie duurt
tot na middernacht.

Fietsexcursies 2014
De volgende fietsexcursies zijn voor 2014 gepland.
Alle excursies vertrekken om 10.00 uur vanaf de toren bij het Gemeentehuis aan het Onderdoor. De toegang is
gratis.
20 juli
17 augustus
21 september
19 oktober

Ringslangen
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Gallen
Paddenstoelen

Broedvogelinventarisatie 2014 Nieuw Wulven
Dit jaar wordt het gebied ten noorden van de Zijlgraaf in Nieuw Wulven geïnventariseerd.
Gewandeld wordt in twee of drietallen in de vroege ochtenduren in de lente gedurende 1,5 uur.
Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren die we tegenkomen.
Iedereen is welkom om mee te lopen.
Graag hiervoor contact opnemen met Ben Hermans, benhmwh@xs4all.nl
Zaterdag 21 juni
Zondag 6 juli

5.15 uur
5.30 uur

Evaluatie paddentrek Binnenweg voorjaar 2014
Het was een vroeg voorjaar, hoewel het ’s nachts nog regelmatig te koud was voor de amfibieën.
Ook was het te droog. Eerst op 10 maart werd er een pad aangetroffen in een emmer.
Het resultaat van dit voorjaar is erg weinig in vergelijk met voorgaande jaren.
Waar dit aan ligt weet ik niet, want in het Imkerspark hebben we wel zo’n 600 amfibieën overgezet, dus aan het
weer kan het niet echt liggen.
Op zaterdag 19 april hebben we het paddenscherm met emmers en palen weer verwijderd met een aantal
vrijwilligers en een vrijwilligster. Dit gaat altijd sneller dan opzetten. Alles is weer opgeslagen tot volgend
voorjaar.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om het paddenscherm te zetten en weer op te
ruimen.
Ook de vrijwilliger die de schermen weer opslaat tot volgend voorjaar.
Ook de volkstuindervereniging Houten heel hartelijk dank met name de voorzitter van de tuincommissie voor
het openstellen van het hek.
Hartelijk dank aan Eco-Move, die de palen en emmers weer heeft vervoerd en opgeslagen.
Hartelijk dank ook aan de gemeente Houten, de medewerkers van de wijkpost buitengebied en Noordoost voor
het plaatsen en weghalen van de waarschuwingsborden en het leveren van het zand t.b. v. het opvullen van de
emmergaten en aan de landschapscoördinator van de gemeente Houten voor de bemiddeling.
Hartelijk dank aan de vrijwilligster die dit voorjaar voor een perfecte lunch zorgde.
En hartelijk dank aan allen die ik vergeten ben te noemen, die ook het dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt,
dat de paddentrek goed is verlopen.
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Resultaten:
In 2014 zijn er 76 padden en 4 kikkers overgezet.
In 2013 zijn er 277 padden overgezet en 1 kikker
In 2012 zijn er 267 padden overgezet en 1 kikker.
In het voorjaar van 2011 zijn er 193 padden overgezet en 5 kikkers.
In totaal zijn er het voorjaar van 2010 197 amfibieën overgezet, waarvan 194 padden, 3 kikkers.
In totaal zijn er het voorjaar van 2009 206 amfibieën overgezet, waarvan 185 padden, 19 kikkers en 2
salamanders..
In totaal zijn er in het voorjaar van 2008 326 amfibieën overgezet, waarvan 298 padden, 26 kikkers en 2
salamanders.
In het voorjaar van 2007 zijn 368 amfibieën overgezet, waarvan 37 kikkers, 2 salamanders en 329 padden.
In 2006 waren dat er tijdens de paddentrek 498 amfibieën, waarvan 480 padden, 15 kikkers en 3 salamanders.
In 2005 waren dat er 504, waarvan 462 padden, 31 kikkers en 11 salamanders.
In 2004, het eerste jaar van de paddenwerkgroep, zijn er 282 padden, kikkers en salamanders overgezet..

Resultaat overzetten amfibieën Imkerspark:
242 padden, 342 kikkers, 38 salamanders.
Aan de Tiendhoeve zijn door EcoEco-Move 50 amfibieën overgezet.
Ook hier hartelijk dank aan alle vrijwilligers die vele avonden daar met zaklamp en emmer paraat waren.

Grassencursus 10 juni
Op dinsdagavond 10 juni was er in het NME een cursusavond over grassen, voorafgaand aan de maandelijkse
fietsexcursie op zondag 15 juni. Wessel Meijer , coördinator van de plantenwerkgroep van de KNNV en Richard
Janzen, eveneens van de KNNV, hebben de 9 deelnemers ingewijd in het boeiende verhaal van de grassen.
Riet, rietgras en liesgras, straatgras , kweek en gestreepte witbol, timotheegras en vossenstaart, het kwam
allemaal voorbij .

timotheegras

vossenstaart
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rietgras
We leerden over aren en aartjes, over accoladevormige tongen en nog veel meer.
Na een heldere inleiding konden we het allemaal zelf met de loep of met het blote oog bekijken. Kortom: een
zeer boeiende en informatieve avond met dank aan de twee genoemde gidsen/cursusleiders

Website
In mei hebben we een nieuwe website in gebruik genomen. De vorige was uit 2008 en verouderd.
Met de huidige website is het ook mogelijk om deze op een smart Phone of een tablet te bekijken. Met een iPad
is het ook mogelijk, maar moet eerst een speciale Wordpress-app worden geïnstalleerd. Onder nieuwsberichten
kan ook worden gereageerd.
Daarnaast wordt de nieuwsbrief nu verstuurd vanuit een speciaal systeem, waardoor deze ook gemakkelijker op
de smart Phone is te lezen. Naast de website plaatsen we regelmatig berichten of foto’s op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/MWHouten

Namen en telefoonnummers van contactpersonen:
contactpersonen
Werkgroep wintervogels Blokhoven

Sjerp Weima

Knotwerkgroep
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangmonitoring
Werkgroep Weidevogelbescherming
Redactie Nieuwsvlinder

Jaap ten Boer
Ben Hermans
Henny Honkoop
Peter van Wieringen
Henny Honkoop
Frank Magdelyns
Henny Honkoop
Dick Schipper
Frank Magdelyns

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

honkooph48@gmail.com
info@milieuwerkgroephouten.nl
Penningmeester
8880370
Algemeen Secretariaat MWH
288 9125
Webmaster
info@milieuwerkgroephouten.nl
Website:
www.milieuwerkgroephouten.nl
Contributie: € 7,50 per kalenderjaar. IBAN: NL22 INGB 0005 2611 95 t. n. v. Milieu Werkgroep Houten.
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Vacature:
De Milieu Werkgroep Houten is
per januari 2015 op zoek naar
een penningmeester.
Weet u een en ander over
boekhouden, kunt u omgaan met
het innen van
incassomachtigingen volgens de
Europese richtlijnen en
hebt u interesse in deze vacature
of wilt u meer informatie dan
gaarne uw reactie via:
info@milieuwerkgroephouten.nl
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