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Namen en telefoonnummers van contactpersonen:
Werkgroep wintervogels Blokhoven

Sjerp Weima

Knotwerkgroep

Jaap ten Boer
Paul van Maaren
Ben Hermans
Henny Honkoop
Peter van Wieringen
Ad van Heuven
Henny Honkoop
Frank Magdelyns
Henny Honkoop
Dick Schipper
Frans van Koppen
Frank Magdelyns

Weidevogelbescherming
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangmonitoring
Nieuwsvlinder per email
Redactie Nieuwsvlinder
Ledenadministratie en penningmeester
Algemeen Secretariaat MWH
Contactpersoon IMH
Webmaster
Website:

sjerplevier@gmail.com
635 0989
637 3973
635 0498
637 3831
636 2857
van-wieringen@zonnet.nl
advanheuven@kpnmail.nl
koopzand@casema.nl
info@milieuwerkgroephouten.nl

636 2857
288 9125
635 0817
info@milieuwerkgroephouten.nl

www.milieuwerkgroephouten.nl

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

Fotowedstrijd in bibliotheek
Gedurende maart zijn de 25 beste foto’s van de MWH fotowedstrijd te zien in de bibliotheek aan het
Onderdoor. Op een panel bij binnenkomst aan de linkerzijde ziet u een selectie van de prachtige foto’s die we
hebben mogen ontvangen. De winnende foto van Peter van Wieringen die ook gepubliceerd is in het Houtens
Nieuws en het Trefpunt, is vergroot aanwezig.
Met de vele inzendingen is duidelijk dat de natuur van Houten mooier is, dan menigeen in eerste instantie
denkt. Natuur waar we zeker zuinig mee moeten omgaan. We zijn de bibliotheek Houten erkentelijk voor het
belangeloos beschikbaar stellen van de expositieruimte.
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Het rooien van populieren langs het paardenpad bij Honswijk
Vlak bij Fort Honswijk en Werk aan de Korten Uitweg ligt het zogenaamde Paardenpad. Dit pad wordt in de
toekomst verhard en een wandelpad. Bij Lunet de Snel komt een brug, zodat een rondwandeling via de
Gedekte Weg mogelijk is. De populieren langs dit pad zijn zo slecht, dat ze gevaar opleverden voor passanten.
De gemeente wilde daarom de populieren rooien.
Voor er tot rooien is overgegaan, heeft de gemeente laten onderzoeken welke effecten dit heeft op de
natuurwaarden in het gebied. De huidige situatie is ideaal voor op voedsel jagende vleermuizen: Bomen zorgen
voor aanwezigheid van insecten en voor oriëntatie door middel van hun sonarsysteem. Het verdwijnen van de
bomen bleek dus niet goed voor de vleermuizen. Maar de populieren zijn zo slecht, dat rooien onvermijdelijk is.
De Stichting Natuurbehoud Stelling van Honswijk en Jan Buys van de Milieuwerkgroep Houten gingen begin
januari in gesprek met de gemeentelijk projectleider van de Gedekte Weg. Daar werden ideeën over
herbeplanting naar voren gebracht.
In goede samenspraak is het volgende besloten:
- Alle populieren worden gerooid.
- Alle andere bomen en struiken langs het pad, zoals een twintigtal essen, eiken, elzen en
meidoornstruiken, blijven staan.
- Aan de zijde van de Achterdijk worden eiken of essen teruggezet.
- Aan de zijde van het inundatiekanaal worden elzen gepoot, waarbij de rij op een aantal plaatsen wordt
onderbroken voor een doorkijk op het water.
Inmiddels heeft de gemeente al eiken in de aankoop met een hoogte van 5-7 meter. De werkzaamheden zijn
ondertussen begonnen.

Knotgroep verrast met nieuw gereedschap door Lionsclub Houten
De knotgroep van de Milieu Werkgroep Houten is zaterdag 8 januari 2011 tijdens het knotten bij kasteel
Schonauwen verrast door de Lionsclub Houten.
De knotgroep kreeg uit handen van de oud-president Anton Goes verschillende gereedschappen aangeboden.
De Lions deden dit in het kader van hun jaarthema 2009 – 2010 “Puur Natuur”.
De 10 zeer scherpe snoeizagen (alleen te gebruiken mét handschoenen aan), zaagbroek en een paar
zaaghandschoenen kan de knotgroep goed te gebruiken, omdat er steeds meer vrijwilligers zijn die meedoen
met het maandelijkse knotten.
Coördinator Jaap ten Boer reageert enthousiast: "We zijn heel blij met dit materiaal. Gereedschap is prijzig en
dankzij deze steun van Lions kunnen we dit werk blijven doen.
Naast dat het gereedschap praktisch is te gebruiken, is dit ook een enorme waardering van ons werk. Veel
vrijwilligers werken in weer en wind in de winter door. We zijn de Lionsclub Houten zeer dankbaar”.
De nieuwe snoeizagen werden direct ingezet; de vrijwilligers waren er zeer enthousiast over: ze zijn ontzettend
scherp!

Paddenscherm staat er weer
Zaterdag 19 februari is voor de zevende keer het paddenscherm langs de Binnenweg opgebouwd. De
vrijwilligers van de Milieu Werkgroep Houten werden ondersteund door vrijwilligers van het Platform
Maatschappelijk Ondernemen Houten en de gemeente Houten.
Het plaatsen van een paddenscherm is een arbeidsintensief gebeuren. Allereerst moesten de gaten in de
grond van vorig jaar worden teruggevonden. Daarna werden de houten palen aangevoerd en over een lengte
van 400 meter in de pvc-buizen gestoken. Voor dit uitrijden kreeg de Milieu Werkgroep Houten ondersteuning
van het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten.
Nadat de palen stonden werd het net uitgerold en vastgeniet. Andere vrijwilligers waren actief met het ingraven
van het net en de emmers waar de padden uiteindelijk in vallen.

2

Hart voor Natuur
De aanleg van het paddenscherm stond dit jaar in het teken van
de landelijke actiedag ‘Hart voor Natuur’. Een actiedag waarin
vlak voor de Provinciale Staten verkiezingen aandacht werd
gevraagd voor de landelijke bezuinigingen op natuur.
Verschillende passerende Houtenaren stopten en informeerden
naar de bezuinigingsacties van de regering op de natuur.

foto Els Tove

De Milieu Werkgroep Houten vindt het belangrijk dat de
ecologische trekroutes in stand blijven. Ecologische
verbindingen zijn anno 2011 geen luxe, maar pure noodzaak,
wanneer we natuur willen houden in een steeds drukkere
omgeving. Met het bouwen van het paddenscherm dragen we
bij aan een ecologische trekroute in het klein.

Paddentrek
De padden en kikkers, verlaten afhankelijk van de weersomstandigheden, in maart en april het
volkstuinencomplex. Ze worden door 14 vrijwilligers, elke ochtend en avond uit de emmers gehaald, in een
meegebrachte emmer gedaan en overgezet in het weiland aan de andere kant van de weg, zodat de padden
en kikkers naar de Rietsloot kunnen om daar te paren. Het overzetten gebeurt ’s avonds en ’s ochtends vroeg.
Padden trekken voornamelijk in het donker, ze zijn afhankelijk van vochtig weer en een voldoende hoge
temperatuur.

Bezuinigingen gemeente
De gemeente Houten moet in 2012 flink bezuinigen. Ook op Openbare Werken wordt bezuinigd. Over een
aantal jaar moet er 10 procent (1,4 tot 1,7 miljoen) minder worden uitgegeven door deze dienst.
Begin maart is de Milieu Werkgroep Houten door de gemeente uitgenodigd om mee te praten over deze
bezuinigingen. Ook de Fietsersbond was daarbij en verder een twintig beroepsmatige organisaties als
wegenbouwers, aannemers, woningbouwstichting, ANWB, enz, enz.
Wanneer we ons beperken tot het groen, komen de plannen erop neer dat de gemeente een lager
kwaliteitsniveau wil nastreven. Gras wordt minder gemaaid, plantsoenen krijgen minder diversiteit en
vuilnisbakken in het buitengebied worden verwijderd. Ook zal er meer onkruid in het straatbeeld verschijnen.
Maar het zal niet zo zijn dat Houten er verpauperd uitziet. Wel zullen de inwoners het merken.
Gedurende enkele minuten hebben de organisaties hun reactie en ideeën mogen geven. Als Milieu Werkgroep
Houten hebben we aangedrongen om te besparen op de verlichting van de Rondweg. De gemeente
antwoordde daarop dat al een deel van de zuidelijke Rondweg wordt gedimd en dat er meer te behalen is op
de noordelijke Rondweg.
Verder zijn we verheugd dat er niet wordt bezuinigd op de eerste meter van de berm langs de Rondweg. De
eerste meter wordt kort gehouden op verzoek van de Dierenbescherming, waardoor overstekende dieren (kat,
konijn, enz., enz.) niet wordt verrast door de weg. Een aanrijding met een dier kan ook gevaarlijke
verkeerssituaties opleveren, dus ook de brandweer liet weten hier blij om te zijn. Volgens de gemeente wordt er
dan ook niet ingeleverd op veiligheid.
Als Milieu Werkgroep Houten vinden we het niet erg als er minder wordt gemaaid. Bovendien weten we dat er
ooit plaatsen zijn aangelegd waar juist verwildering moest plaatsvinden van het groen (De Vijfwal in Houten
Zuid). Maar door het intensieve beheer is dit nooit tot stand gekomen.
De Fietsersbond gaf aan van veel obstakels op de fietspaden af te willen, zoals de bekende ronde flapjes en
paaltjes, die behoorlijk vaak stuk zijn. In april krijgt de gemeenteraad te maken met deze plannen.
Inspraak Meerpaal Zuid
De Milieu Werkgroep Houten heeft in februari een inspraakreactie gegeven op de plannen Meerpaal Zuid.
Tussen de Rede en het Amsterdam-Rijnkanaal wordt een poldergebied opgeofferd voor recreatie, bedrijven en
sport. Weidevogels moeten daardoor vertrekken.
Vertegenwoordigers van MWH en de weidevogelbescherming hadden tijdens eerdere gesprekken
aangedrongen op weidevogelcompensatie. Deze is niet terug te vinden in de gebiedsvisie van de gemeente.
Voor MWH is het vaststellen van een weidevogel compensatieplan een noodzakelijke randvoorwaarde om in te
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kunnen stemmen met de plannen. Wij verwachten dan ook dat de gemeenteraad bij vaststelling van de
gebiedsvisie een dergelijk compensatieplan ter vaststelling voorgelegd krijgt. De complete reactie is terug te
lezen op onze website.

Fietsexcursies 2011

e

Fiets excursies zijn altijd de 3 zondag van de maand, starten om
10.00 uur, (m.u.v. de broedvogel excursie van mei die start om
8.00 uur), bij de oude ingang van het gemeente huis aan het
Kant.
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

17 april Weidevogels
15 mei Broedvogels
19 juni Pont van het Landschap
17 juli Steenwaard
21 augustus ringslangen
18 september waterlinie
16 oktober paddenstoelen

Aan de leden
Ook dit jaar versturen we geen acceptgiro’s om kosten te besparen en het toenemende
aantal mensen dat telebankiert.
De penningmeester doet daarom via deze Nieuwsvlinder een verzoek tot betaling van
de contributie ad € 5,00 voor 2011.
U kunt dit overmaken naar: INGnummer: 5261195, t. n. v. Milieu Werkgroep Houten
te Houten.
Gaarne bij overmaken uw naam vermelden en contributiejaar
Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 concludeerden we dat nog maar een kleine 70%
van de donateurs/leden hun bijdrage ad € 5 betaalden
.
Een aantal leden heeft inmiddels de achterstallige contributie betaald. Er is echter nog een
aantal leden dat dit nog niet gedaan heeft.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om indien u uw contributie voor 2010 nog niet heeft
overgemaakt, dit alsnog te doen en deze tegelijk met uw contributie voor 2011 over te
maken.
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