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Lekker bezig
Heb het gevoel dat er wat rust terug is in de vereniging. Het heeft namelijk in de uithoeken van onze
organisatie behoorlijk gevlamd en het terugbrengen van het aantal bestuursleden van 8 naar 5 was
achteraf toch een hele ingreep. Maar nu het zover is... daalt er een rust neer.
Niet dat er niets te doen is... maar de richtingen die we inslaan worden nu rustiger afgelopen. Het
komt niet meer voor dat een eenmaal ingeslagen richting de eerstvolgende keer weer ter sprake
komt. Nee...gaande weg wordt die richting ingevuld en bijgesteld.
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En er lopen nogal wat belangrijke zaken. Ik noem er een paar:
Nieuw Wulven.
Rose Dlhopolsky heeft zich daarin vastgebeten. In dat park spelen heel veel zaken. Ik noem er een:
de commercialisering. De gemeente is zelfs bereid om een extra afslag van de rondweg te maken
om een ondernemer ter wille te zijn. Denk aan een restaurant in de buurt van de speeltuin.
En de Steenwaard natuurlijk.
Je weet wel dat vogelreservaat bij de Culemborgspont aan deze kant van de Lek, op Houtense
grond. Een vuurwerk daar moet vanaf Culemborg aan de overkant van de Lek een prachtig gezicht
zijn. Maar dat kan natuurlijk niet in een vogelreservaat. Onder andere Jan Buys is in overleg met de
provincie (want die geeft vuurwerkvergunningen af) bezig om de provincie op andere gedachten te
brengen. Dit jaar hebben we op 5 mei het vuurwerk niet tegen kunnen houden. Maar misschien lukt
het wel om de provincie (en Culemborg dat in 2018 z'n 700 jarig bestaan viert) op andere gedachten
te brengen.
Roel Melchers, voorzitter
Milieu Werkgroep Houten
Meerkoetweide 37
3993 EB Houten
+31 651 279 332,
admin@milieuwerkgroephouten.nl

Financieel nieuws
Contributie
92% van de leden heeft ondertussen hun contributie betaald. Dit is gelukt, omdat we nu ook deels
met automatische machtigingen werken. Dit automatische machtigen was nogal een uitzoekwerk.
Maar in mei hebben we van bijna iedereen die ons heeft gemachtigd de contributie afgeschreven.
Iedereen bedankt voor de medewerking. De overige 8% zal deze zomer nogmaals worden benaderd
om de contributie over te maken.
Uilen
Het bestuur heeft besloten om Marc van Leeuwen een kleine bijdrage te geven voor zijn
werkzaamheden met uilen. Het ringen van uilen kost geld en met de bijdrage van 50 euro kunnen we
een beetje bijdrage aan dit regionale project.
Weidevogels
Zoals bekend is er een Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk opgericht. Deze stichting
valt niet onder de Milieu Werkgroep Houten, maar wordt wel getrokken door mensen die lid zijn van
onze vereniging of lid zijn geweest. In het verleden is er een bedrag van de gemeente geschonken
aan de Milieu Werkgroep Houten ten behoeve van de ontwikkeling van plannen voor het
weidevogelbeheer in dit gebied. De plannen zijn gereed en worden dit jaar uitgevoerd door de
stichting. Een bedrag van 500 euro is dit voorjaar overgemaakt van de Milieu Werkgroep Houten
naar de stichting, zodat de stichting haar activiteiten kan ontplooien.

Plannen in Nieuw Wulven
Het bestuur van de Milieu Werkgroep Houten heeft in mei gesproken met Staatsbosbeheer over de
plannen die er zijn voor Nieuw Wulven. Zoals anderhalf jaar geleden tijdens een
Nieuwsjaarswandeling door wethouder Geerdes werd verteld, komt er mogelijk horeca in het bos en
een aansluiting op de Rondweg. Staatsbosbeheer is dit nader aan het uitwerken.
De verwachting is dat een eventuele ondernemer in de buurt van het Speelbos gaat zitten. Ook komt
er een ontsluiting vanaf de Rondweg naar deze horecagelegenheid. Vermoedelijk ergens bij de wijk
De Velden wordt dan een weg aangelegd.
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Het is heugelijk dat Staatsbosbeheer ons betrekt bij de plannen. We hebben aangegeven dat als er
dan toch horeca moet komen, dat dit dan maar dicht tegen de Rondweg moet aankomen, omdat er
dan de minste verstoring is. Hetzelfde geldt voor de weg ernaar toe. We zijn niet van mening dat we
eventuele initiatieven kunnen tegenhouden. Het bos is aangelegd met een natuur- en
recreatiedoelstelling en het beheer moet te financieren zijn. We staan open voor ideeën en reacties
van onze leden. Reacties kunnen naar info@milieuwerkgroephouten.nl .

Vuurwerk in natuurgebied
De Milieu Werkgroep Houten is uitgenodigd om op 23 juni aanstaande haar bezwaar tegen vuurwerk
in De Steenwaard toe te lichten. Dit zal tegelijkertijd gebeuren met het bezwaar dat een van de
omwonenden heeft ingediend. Ondertussen is er veel gebeurd. Het vuurwerk is afgestoken en de
volgende dag was het EHS-gebied bezaaid met afval. In de ogen van de Milieu Werkgroep Houten
doe je dit niet in een natuurgebied waar je juist gemeenschapsgeld in investeert om het te
ontwikkelen.
Deze vuurwerkdiscussie is ook in Culemborg gevoerd. Duidelijk is dat de D66-burgemeester aldaar
perse het vuurwerk wilde hebben. In Houten hebben we de opmerkelijke situatie dat de brief die
gemeente aan ons heeft geschreven een andere inhoud bevat, dan de brief die de gemeente aan de
fractie van GroenLinks Houten heeft geschreven. Op regionaal niveau wijzen de
vergunningverstrekker RUD en de controlerende instantie NVWA naar elkaar. Zo lijkt het erop dat er
door de vuurwerkafstekers geen ontheffing voor de Flora en Faunawet is aangevraagd.
(Wordt vervolgd)

Werkzaamheden Loerikseweg
De Milieu Werkgroep Houten heeft de afgelopen maanden meermalen gesproken met ambtenaren
van de gemeente Houten over een aanstaande reconstructie van de Loerikseweg tussen de RK
Kerk en het Heemraadserf. Vanwege het vervangen van het asfalt sneuvelen 40 bomen.
Als MWH hebben we eerder onze zorgen uitgesproken en gevraagd zoveel mogelijk bomen te
redden. Het is namelijk wrang dat voor de ene milieudoelstelling (verbetering fietsroute) een andere
milieudoelstelling (bomen) moet sneuvelen..
Ondertussen heeft de gemeente Houten proefsleuven gegraven en blijken de leidingen niet te liggen
waar ze waren verwacht. Bovendien slingert het riool door de straat. Hierdoor is er voor de bomen
nog minder mogelijk en valt er niets te redden. Wel blijven de hogere bomen nabij de Dorpsstraat en
de bomen op het stuk tussen Dorpsstraat en de RK Kerk in stand. Ook hier wordt het asfalt
vervangen. Als MWH hebben we wel aandacht gevraagd om geen parkeerplaatsen in te richten OP
deze fietsroute. We vinden het ongewenst wanneer een doorgaande fietsroute wordt geblokkeerd
door obstakels.

Bijna 1000 padden en kikkers overgezet
Vrijwilligers van de paddenwerkgroep hebben in totaal zo’n 1000 padden en kikkers overgezet. De
meeste dieren werden binnen de bebouwde kom van Houten overgezet, voordat ze door het verkeer
zouden worden geplet.
Bij het paddenscherm langs de Binnenweg zijn dit jaar 83 padden en 2 kikkers overgezet. Een
vergelijkbaar aantal met vorig jaar, maar beduidend lager dan de jaren 2005 en 2006, toen er zo’n
500 dieren werden overgezet. Het is onduidelijk waarom de paddenstand hier minder is geworden.
Sinds enkele jaren worden er ook padden, kikkers en salamanders van het fietspad afgehaald in het
Imkerspark (tussen het Haltnahuis en de Rondweg) en bij enkele straten in de wijk de Hoeves. In
totaal zijn er ruim 900 amfibieën overgezet. Hier waren vooral de kikkers in de meerderheid.
De padden en kikkers komen uit hun winterslaap en bewegen traag. Bij het niet tijdig ingrijpen, zou
een tapijt van padden- en kikkerlijkjes ontstaan. Aan het redden van deze dieren is in totaal door zo’n
20 tot 25 mensen bijgedragen. Het jaarverslag van de paddenwerkgroep staat ondertussen op de
website.
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Foto Els

Fietsexcursies 2015:
19 juli
16 augustus
20 september
18 oktober

– excursie per fiets naar ringslangen
– excursie per fiets naar Nieuwe Hollandse Waterlinie
-- insectenexcursie per fiets
– excursie per fiets in het teken van straling

Fietsexcursies
De eerste fietsexcursie naar de zangvogels in Nieuw Wulven heeft zo’n 30 deelnemers getrokken.
Wat dat betreft waren we verbaasd dat er zo vroeg in de ochtend, zoveel mensen op de excursie
afkwamen. Voor Ben Hermans was het een hele kluif om de groep rond te leiden. De tweede
excursie naar de weidevogels hebben we voor het eerst per inschrijving gedaan. Dit werkte goed,
zodat gids Marc van Leeuwen aan iedereen aandacht kon besteden. Er was alle ruimte voor vragen
en kennisoverdracht betreffende het nieuwe weidevogelbiotoop bij Sempervirens, kwekerij van
groene dakbedekking.
Alle volgende activiteiten van de Milieu Werkgroep Houten vindt u in de agenda op de website:
http://www.milieuwerkgroephouten.nl/activiteiten/agenda/
De knotgroep
Van iedere werkdag wordt een verslag gemaakt, wat na afloop van het knotseizoen wordt verwerkt
tot een logboek. De cijfers van het seizoen 2014-2015 staan hieronder vermeld, ter vergelijking staat
het seizoen 2013 – 2014 er tussen ( ) naast.
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Er zijn 5 (6) reguliere knotdagen gehouden en 2 extra (2) knot-ochtenden voor “diehards”.
Verder op 1 november 2014 de Landelijke Natuurwerkdag. De reguliere knotdag van zaterdag 10
januari 2015 is ivm de slechte weersomstandigheden afgelast.
Er zijn 8 (10) verschillende locaties bezocht
Er hebben 79 (73) verschillende vrijwilligers aan deze knotdagen meegedaan.
Zij hebben in totaal 1.058,5 (935,5) uren geïnvesteerd!
Het aantal geknotte / onderhouden bomen was:
o – 43 (36) zeer grote/oude wilgen geknot
o – 79 (34) grote wilgen geknot
o – 32 (54) middelgrote wilgen geknot en
o – 13 (60) kleine wilgjes geknot.
Er zijn 10 (9) wilgen achteraf schoongezaagd (ontdaan van “kapstokken”)
We hebben 10 (19) essen en elzen afgezet op kniehoogte en
in totaal 0 meter (245 meter) takkenril aangelegd. De takken op de ringkade rond fort ’t Hemeltje
zijn deels verwerkt in bestaande takkenrillen.

De knotdagen voor het komende seizoen 2015 – 2016 worden gehouden op:
Za 17-10-2015
Za 07-11-2015 (Landelijke Natuurwerkdag)
Za 21-11-2015
Za 12-11-2015
Za 16-01-2016
Za 13-02-2016 en
Za 12-03-2016.
De locaties zijn nog niet bekend.
Om in het nieuwe knotseizoen een goede start te maken is er inmiddels het nodige aan materiaalonderhoud gedaan. Alle ladders zijn vrijdag 12-06-2015 aangeboden voor (her)-keuring.
Verder is het aantal snoeizaagjes uitgebreid met 20 nieuwe exemplaren; is er nieuw touw
aangeschaft omdat de huidige touwen slijtageplekken vertonen; en is er een complete
veiligheidsuitrusting voor motorzagers (broek/jas/helm) aangeschaft om versleten / verouderde delen
te vervangen.
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