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Van het Bestuur
Wat hebben we de laatste maanden behandeld? Ik zal je niet lastig vallen met de verslagen
van de bestuursvergaderingen van de laatste paar maanden, maar ik wil er een paar
onderwerpen uitlichten.
Eiland van Schalkwijk
Ken je de Linielanding? Die ligt in Tull en 't Waal, vlakbij Nieuwegein ten zuiden van de A27.
Daar is een biologische winkel en een dito restaurant. Langs het terras achter het restaurant
loopt een wetering die naar links uitkomt op de Schalkwijkse wetering. Aan de overkant ligt
het Weidevogelbeschermingsgebied Eiland van Schalkwijk. Het is het compensatiegebied
voor weidevogels na het vullen van de linker 'oksel' van Houten; waar nu, onder andere, de
hockeyvelden liggen. Om dat gebied te beheren is er een stichting opgericht. Onze Jaap ten
Boer, bestuurslid en trekker van de wilgenknotgroep, is daar een van de bestuurders van.
Down Under
Dit restaurant met waterskimogelijkheid ligt vlakbij het industrieterrein van Nieuwegein. Ze
hebben daar een zogenaamde 'obstacle run' georganiseerd. Wel jammer dat daar het
amfibieleven verstoord is doordat die run dwars door kikkerpoeltjes liep. Wij hebben daar
passende aandacht aan besteed.
Ouderenorganisatie
Een ouderenorganisatie uit Zeist maakte met ons een afspraak voor een rondleiding door
'ons' Nieuw-Wulven. Ons nieuwe bestuurslid Linda Flipse heeft ze op sleeptouw genomen en
een fijne middag bezorgd. Dat beviel zo goed dat Linda nu de mogelijkheid aan het
exploreren is om volgend jaar mee te doen met de Senior Summerschool die Van Houten &
Co elk jaar organiseert.
Horeca in Nieuw Wulven
Dit project wordt getrokken door ons bestuurslid Rose Dlhopolsky. Conform de planning
moet er nu een uitbater bekend zijn waarmee het restaurant in Nieuw-Wulven wordt
geconcretiseerd. Ik verwijs dan ook naar de website waar we meer bekendmaken, zodra we
meer weten.
Knotgroep zoekt opslagruimte
Alle zagen, koffieketels en tenten die de wilgenknotgroep gebruikt zijn opgeslagen in de
schuur van Jaap. Nu zijn kinderen uit huis zijn dacht hij wat meer ruimte in huis te krijgen.
Niets is minder waar. Met wat zijn schuur betreft is het vechten tegen de bierkaai. Wij zijn
dus op zoek naar 'agrarische' opslagruimte voor onze aanhanger, tent, ladders en
knotspullen. Heb jij nog een idee...?

Iets voor jou...?
We worden geregeld benaderd door overheden zoals gemeente, Rijkswaterstaat, provincie
en het waterschap om over bepaalde zaken mee te denken. Dat gaat bijvoorbeeld over het
kappen van bomen (denk aan de 'Dikke Boom' en de bomen langs het AmsterdamRijnkanaal), vissterfte en het onderhoud van hagen.
Wij willen dat als bestuur best oppakken, maar er zijn twee hindernissen: tijdsbeslag en
deskundigheid. Maar vooral dat eerste... deskundigheid komt vanzelf wel. Denken we.
Maar ook: we zijn een vereniging met een bestuur. We denken niet dat het de bedoeling is
dat wij als bestuur alles voor de vereniging bepalen. En... vele handen maken licht werk. Wil
je dus als 'gewoon' lid je bijdrage leveren aan dit soort overleggen: laat het weten.
Onze communicatieadviseur en bestuurslid Frank Magdelyns, heeft elders in deze
Nieuwsvlinder ook een stukje geplaatst.
Roel Melchers, voorzitter

Fietsexcursies
De eerste fietsexcursie van dit jaar in april is goed verlopen. Ben Hermans en Ewoud Plomp
hadden in alle vroegte van zondagochtend 17 april circa 20 personen, die de zang- en
broedvogels van Nieuw Wulven wilden horen en zien. Het was een mooi aantal
belangstellenden en door het splitsen van de groep konden alle deelnemers optimaal naar
de gidsen luisteren. De deelnemers zagen o.a. blauwborsten en ook reeën.
De weidevogelexcursie in mei kende 10 deelnemers. Er was volop aandacht om te kunnen
vertellen over de Weidevogelbescherming in de gemeente Houten. De excursie kwam ook
langs het terrein de Kroon, waar de Stichting Weidevogelbescherming Eiland van Schalkwijk
weidevogelbeheer uitvoert. Omdat deze stichting in dezelfde periode ook een excursie
organiseerde, overwegen wij in 2017 met hen een gezamenlijke excursie te organiseren.
Hierover zijn de eerste contacten al gelegd. Een logische stap, omdat veel vrijwilligers van
deze stichting ook betrokken zijn bij de weidevogelbescherming van de Milieu Werkgroep
Houten.
Op 17 juli gaan we naar de ringslangen in Nieuw Wulven en op 21 augustus fietsen we langs
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Grote verandering autowegennet
Om het verkeer op de A27 en de A12 rond Utrecht beter en veiliger te laten doorrijden, gaat
Rijkswaterstaat extra rijstroken toevoegen en verkeersstromen ontweven. Van 10 mei tot en
met 20 juni 2016 lag het ontwerp-Tracébesluit ter inzage en kunnen zienswijzen worden
ingediend.
De grootste veranderingen zijn voor knooppunt Rijnsweerd waar fly-overs worden gebouwd
en de tunnelbak door Amelisweerd. De tunnelbak wordt aan beide zijden maximaal 15 meter
verbreed. Er komen nieuwe zijwanden van de bak en er komt een overkapping over de
verbrede A27 van maximaal 250 meter lang.
Belangrijkste verandering nabij Houten
Aan de A27 in noordelijke richting komt vóór het knooppunt Lunetten een afsplitsing van de
bypass (2 rijstroken) voor het verkeer dat naar Amersfoort gaat, met een uitvoeger naar de
A12 richting Arnhem.

Impressie hoe de situatie bij de Fortweg eruit komt te zien.
Per saldo komt tussen de aansluiting Houten en knooppunt Lunetten er in beide richtingen
een rijstrook bij. Dat zullen Houtenaren vooral merken als ze over de Fortweg rijden of het
fietspad nemen onder de A27 door nemen richting Waijense dijk. Door de extra rijstrook
komt de A27 dichterbij de Fortweg te liggen. Langs de Fortweg wordt een nieuw
geluidscherm geplaatst. Het fietspad naar de Waijense dijk behoudt drie onderdoorgangen,
maar de eerste vanaf de Fortweg gezien wordt wel vervangen en verbreed.
Rijkswaterstaat heeft vele communicatiemiddelen ingezet. In de brochure ‘A27/A12 Ring
Utrecht – Ontwerptracébesluit in beeld’ leest u alles over het plan voor de aanpak van de
A27/A12. Ook is er een kaart met 3D-visualisaties.
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/A27-A12-aanpassing-ringutrecht/index.aspx
(Ben Hermans)
Ondertussen is duidelijk geworden dat er extra geld beschikbaar is voor een geluidscherm
langs de A27 bij Houten.

Invasieve exoten...?
Vrijdag 17 tot en met zondag 26 juni is er, voor de eerste keer, de week van de invasieve
exoten. Ik moest me er wel even in verdiepen om te weten wat hiermee bedoeld wordt. Het
gaat over dieren en planten die hier niet voorkomen, maar die al dan niet opzettelijk in
Nederland terecht komen en onze leefomgeving behoorlijk kunnen verstoren. Denk aan de
halsbandparkiet die de boomkruiper verdringt of de tijgermug die knokkelkoorts (dengue) kan
overbrengen. En de plant 'ambrosia' doodt landbouwgewassen en heeft een enorme
productie van stuifmeel waar mensen die daar overgevoelig voor zijn, veel last van hebben.
'Invasief' wil zeggen dat zo'n exoot hier op een gespreid bedje terecht komt en zich
ongebreideld vermenigvuldigt.

Er zijn veel meer 'exoten'. De laatste tien jaar zijn er zo'n 1.000 'vreemde' planten en dieren
in Nederland terecht gekomen. Meer weten... ga naar de site (www.wvdie.nl) en bekijk het
filmpje (https://youtu.be/LPgTLGsLFRg)
Roel Melchers, voorzitter

De knotgroep
Het knotseizoen 2015 – 2016 heeft dankzij
een grote groep enthousiaste vrijwilligers een
prima resultaat opgeleverd. Om bij Landschap
Erfgoed Utrecht (LEU) en de Gemeente
Houten aan te kunnen geven hoeveel
vrijwilligers zich inzetten voor het wilgen
knotten en wat daarvan de resultaten zijn
wordt na ieder seizoen een logboek
opgemaakt.
Het LEU gebruikt de hierin verwerkte cijfers
o.a. om bij de overheid (subsidieverstrekker)
en andere sponsors het belang van de inzet van vrijwilligers te onderbouwen. De Gemeente
Houten verwerkt cijfers van vrijwilligerswerk ook in haar jaarverslagen, maar geeft op basis
hiervan bovendien een financiële bijdrage voor de aantoonbare inzet voor de Houtense
natuur.
Enkele cijfers voor het seizoen 2015-2016 met tussen haakjes het vergelijkbare cijfer over
het seizoen 2014-2015:




Totaal aantal vrijwilligers: 280 (224)
Aantal gewerkte uren: 1324 (1058,5)
Aantal geknotte wilgen (van zeer groot t/m klein): 303 (167)

Voor het komende seizoen zijn er, buiten onze bestaande locaties, veel nieuwe (kleine)
locaties aangeboden. Er wordt de komende maanden bekeken of en hoe de nieuwe locaties
aangepakt worden. Voor de kleine locaties kan het combineren van meer op één dag een
optie zijn, mits deze dicht bij elkaar liggen.
Tijdens de knotdagen van 13 febr. en 12 maart zijn Maarten en Michiel voor hun
afstudeerproject omtrent “houtige biomassa” op onze locaties aan de slag geweest met het
wegen van een deel van de takken die van de door ons geknotte wilgen kwamen. Allebei
deden zij de opleiding Bachelor Bos- en Natuurbeheer bij de Hogeschool Van HallLarenstein.
Ze waren de hele dag aan ’t wegen, maar konden het tempo van de knotters natuurlijk nooit
bijhouden. De door hen gekozen te wegen bomen waren steeds een afspiegeling van het
geheel wat geknot werd. Zij werden ondersteund door LEU en hebben daarom hun
weegacties uitgevoerd bij 5 knot- en natuurwerkgroepen in Utrecht die contact hebben met
LEU.
Enkele interessante uitkomsten:
Zij hebben op 7 locaties gewogen, waarvan 3 locaties van de knotgroep Houten. Van de in
totaal 51 gewogen bomen waren er 17 van Houten. Van het gewogen totaalgewicht van
8635 kg. kwam 3584 kg. voor rekening van Houten. De boom waar het meeste biomassa

vanaf kwam, 664,93 kg, stond in het weiland van de Waalseweg in Tull en ’t Waal. Dezelfde
boom had ook de grootste omvang van alle knotten, namelijk 1029 cm in omtrek.
Alle gewichten zijn versgewichten, zoals daadwerkelijk gewogen in het veld. Ervan uitgaande
dat er doorgaans 50% vocht in de wilgen zit, wordt het drooggewicht dus gehalveerd; een
interessant gegeven voor degenen die wilgenhout gebruiken voor hun haard.
In het rapport staat ook een meetprotocol waarmee wij in het vervolg zelf
(zonder te wegen!) de houtige biomassa kunnen berekenen. Als hieruit blijkt
dat houtige biomassa rendabel verwerkt kan worden gaat dit waarschijnlijk in
de (nabije?) toekomst een nieuw item worden om nóg beter met de natuur en
het milieu te kunnen omgaan.
Ten slotte: in hun voorwoord werden o.a. alle vrijwilligers bedankt die interesse toonden in
hun onderzoek en hebben bijgedragen door het geven van informatie, te helpen en te
luisteren. “Zonder jullie allen had dit project niet afgerond kunnen worden”.
(Jaap ten Boer)

De Nachtvlindernacht
De Nachtvlindernacht was een succes!
Dit jaar organiseerde de Milieuwerkgroep
Houten deze jaarlijkse nachtvlinder telling
in samenwerking met de IVN Nieuwegein
in het Natuurkwartier en MEC, een prachtig
groot park.
Er kwamen rond de 50 bezoekers uit
Houten, Nieuwegein, IJsselstein maar ook
uit plaatsen veel verder weg. Ariena
Brinkman hield een lezing over de
nachtvlindersoorten. Daarna was het
donker genoeg om op zoek te gaan naar
de nachtvlinders.
Met hulp van bomen met speciale stroop en een laken met licht vonden we heel veel mooie
soorten zoals de Peper-en-zoutvlinder, Wilgentandvlinder, Turkse Uil, Agaatvlinder en nog
veel meer! Volgend jaar is de nachtvlindernacht weer in Nieuw Wulven Houten.
(Els)

Deze nachtvlinders zijn gefotografeerd tijdens de Nachtvlindernacht begin juni.

Meepraten met overheidsplannen. Iets voor u?
Regelmatig wordt de Milieu Werkgroep Houten benaderd om mee te denken of wordt
betrokken bij plannen of ontwikkeling van de Overheid. Denk daarbij aan gemeente,
provincie of Hoogheemraadschap. Ook reageerden we op bepaalde zaken die actueel waren
zoals, bomenkap langs de Utrechtseweg, vuurwerk in een broedgebied, vissterfte in
Castellum of Nieuw Wulven.
Belangenbehartiging van de Houtense natuur en het milieu is een van onze drie
hoofdactiviteiten. De andere zijn educatie en het organiseren van activiteiten. Daarom gaan
we graag in gesprek met de Overheid.
We willen u als lid vragen of u zichzelf beschikbaar wilt stellen voor een bepaald onderwerp.
Om met de Overheid in gesprek te gaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn schaliegas, vissen en
ander waterleven, bomen, groenvoorziening, enz., enz. Op momenten dat erom wordt
gevraagd of er iets speelt. Wij willen dan een lijst opstellen met personen die we kunnen
benaderen. Waarschijnlijk wordt u, afhankelijk van het onderwerp, hooguit eens in de paar
jaar benaderd.
Zo kregen we laatst een vraag van de gemeente Houten om mee te praten over de plannen
voor hagen en heggen in Houten. De gemeente wil het onderhoud versoberen en wil graag
met ons in overleg hoe ze dat zouden kunnen doen. In eerste instantie hebben we moeten
afzeggen. Maar gelukkig gaat Linda Flipse nu heen. Wanneer wij zouden weten dat u daar

beschikbaar en bereid toe was, hadden we gevraagd of u namens de Milieu Werkgroep
Houten ook dat gesprek wilde aangaan. Hebt u dus affiniteit met een bepaald onderwerp,
geef dit dan door aan ons via info@milieuwerkgroephouten.nl. De mogelijke onderwerpen
kunnen zijn:








Bomen
Landschapsbeheer
Groenvoorziening, niet bomen zijnde
Dierenwelzijn
Vissen en ander waterleven
Energie (wind, schaliegas)
Enz, enz

(Frank Magdelyns)

Klompenpad Kids geopend
Landschap Erfgoed Utrecht heeft zaterdagochtend 18 juni het Slagmaatpad, het eerste
Klompenpad Kids geopend. De wandelroute door en in de omgeving van Nieuw Wulven is
ongeveer 7 kilometer lang en heeft diverse kortere lusjes zodat de route ook korter gemaakt
kan worden.

Onderweg is er genoeg te ontdekken, te leren en te spelen. Ook zijn er spannende
doorsteekjes in het weiland met leuke overstapjes. De route loopt over Fort bij Vechten,
boerderij Nieuw Slagmaat en door speelbos Nieuw Wulven.

De wethouders Rob Zakee van Bunnik en Herman Geerdes van Houten openden het
Klompenpad. De Milieu Werkgroep Houten was bij de ontwikkeling betrokken.
Meer weten: http://klompenpaden.nl/klompenpad/slagmaatpad

Paddentrek 2016
Voorjaar 2016 hebben we niet zoals voorgaande jaren een scherm gezet langs de
Binnenweg.
Dit hebben we niet gedaan, omdat er in 2015 en 2014 weinig padden/kikkers waren
overgezet daar en omdat er toen al stemmen opgingen van vrijwilligers dat het wel erg veel
werk was voor het aantal overgezette padden. We hebben echter wel gemonitord langs de
Binnenweg net als in het Imkerspark met emmer en zaklamp.
In Imkerspark zijn ook minder padden, kikkers, salamanders overgezet dan in de jaren
2015, 2014. Een aantal vrijwilligers hebben ook dit jaar weer amfibieën overgezet in de wijk
de Hoeven. Het resultaat van de monitoring was erg weinig, slechts 30 amfibieën zijn
overgezet door de vrijwilligers. Alle resultaten zijn te zien op het schema.
Volgend voorjaar wordt opnieuw overlegd of we dan wel weer of opnieuw geen scherm
zullen zetten.
Henny Honkoop
Coördinator paddenwerkgroep
U kunt de rapportage vinden op de website.

Colofon
De Nieuwsvlinder is een uitgave van de Milieu Werkgroep Houten. Deze verschijnt vier keer per jaar
en wordt verspreid per e-mail. Heeft u een ander e-mailadres, geef dan uw nieuwe e-mail door aan
info@milieuwerkgroephouten.nl
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Volg ook de Milieu Werkgroep Houten op facebook: https://www.facebook.com/MWHouten/ of de website
www.milieuwerkgroephouten.nl

