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Namen en telefoonnummers van contactpersonen:
Werkgroep wintervogels Blokhoven

Sjerp Weima

Knotwerkgroep
Weidevogelbescherming
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangmonitoring
Redactie Nieuwsvlinder

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

Penningmeester
Algemeen Secretariaat MWH
Webmaster

sjerplevier@gmail.com
635 0989
637 3973
635 0498
637 3831
van-wieringen@zonnet.nl
honkooph48@gmail.com
636 1110
288 9125
636 1110

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

Nieuwe voorzitter
Tijdens de ledenvergadering in januari is Roel Melchers de nieuwe voorzitter van de Milieu werkgroep Houten
geworden. Hij volgt Ad van Heuven op die na 11 jaar voorzitter en 2 jaar penningmeester afscheid nam. We vroegen Roel
een stukje te schrijven voor de Nieuwsvlinder.

Bijna 65 jaar loop ik op deze aardbol rond. De laatste twintig jaar meestal binnen Houten.
Ik werk nog als zelfstandig bedrijfsarts met een eigen spreekuurlocatie, maar dat is een aflopende zaak.
Dat betekent dat ik tijd krijg voor andere zaken: ik bezoek wat vaker musea en maak wat meer reisjes.
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Ik ben mijn hele leven al aan het besturen. Vroeger ook wel landelijke clubs, maar de laatste tijd zoek ik het
meer in de buurt. Zo ben ik nog enige tijd secretaris van de plaatselijke organisatie van bedrijfsartsen. En sinds
twee jaar zit ik het bestuur van de muziekschool in Houten voor.
Toen Ad van Heuven, de vorige voorzitter dus, mij een mail stuurde over kandidaten voor het voorzitterschap
van de MWH, wist ik niet waar het over ging: Wie is "MWH"? Hij stuurde de mail trouwens ook aan anderen. Ik
schat dat er wel tweehonderd adressen op zijn mailinglist stonden. Waaronder ook die van de burgemeester.
Ik reageerde in tweede instantie. In een gesprek met Ad en Frank Magdelyns (bestuurslid externe
betrekkingen) werd ik overtuigd en zei ik toe voorzitter van de Milieu Werkgroep Houten te willen worden.
Het ziet ernaar uit dat dit een andere groep is dan waar ik waar ik gewend ben in te opereren. Met name het
informele karakter valt me op. Een collegabestuurslid die mijn twijfel signaleerde zei mij: "Dat voorzitten is
helemaal niet moeilijk. Je moet er alleen voor zorgen dat we geen ruzie krijgen".
Nou... dit brak het ijs behoorlijk. Ik kijk uit naar 7 maart... dan is de eerste bestuursvergadering die ik voorzit.
Roel Melchers, (06) 51 279 332.

Paddenscherm geplaatst
Op zaterdag 18 februari is het paddenscherm langs de Binnenweg weer geplaatst. Lars van Ecomove
transporteerde met de bakfiets alle palen. Zo’n 15 mensen waren verder betrokken bij deze altijd weer
arbeidsintensieve klus. Verder was Geert van Poelgeest te gast van de KNNV afdeling Delfland. Hij maakte
foto’s en een verslag van het bouwen van het paddenscherm. Ariena Brinkman wist al een pad te traceren.
Foto’s en film zijn terug te vinden op de website http://tinyurl.com/84fqbn5

Foto: Els Tove

Nieuwsvlinder per post
De Milieu Werkgroep Houten telt ruim 200 leden. Alle leden ontvangen vier keer per jaar de Nieuwsvlinder.
50 leden ontvangen de Nieuwsvlinder op papier en 150 per e-mail. De verspreiding op papier kost geld, kost
tijd voor vrijwilligers en is minder goed voor het milieu. Het bestuur van de Milieu Werkgroep Houten heeft
daarom besloten om de Nieuwsvlinder op papier te stoppen. Deze Nieuwsvlinder is de laatste die nog op
papier wordt verspreid.
Ontvangt u momenteel de Nieuwsvlinder nog op papier, geef dan per omgaande uw e-mailadres door via
info@milieuwerkgroephouten.nl. Zodoende blijft u op de hoogte van de activiteiten van de Milieu Werkgroep
Houten. Voor diegenen die niet beschikken over internet wordt een oplossing gezocht.
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Bezwaar tegen vuurwerk Koninginnedag
De Milieu Werkgroep Houten heeft eind december bezwaar gemaakt tegen de conceptevenementenkalender
die de gemeente Houten heeft gepubliceerd. Het bezwaar betrof de activiteiten van de Oranjevereniging bij het
Kooikersplas. Uit waarneming van inwoners van Houten blijkt dat het afsteken van vuurwerk rond de
Kooikersplas tot veel onrust leidt onder de aanwezige dieren, met name vogels (broedseizoen), kleine
zoogdieren (vleermuizen) en weidevogels (broedseizoen) op de weiden en akkers langs de Rijsbruggerweg.
Vooral het afsteken van het vuurwerk midden in het broedseizoen, vinden we kwalijk.
De Milieu Werkgroep Houten heeft gevraagd de locatie Kooikersplas in 2012 niet toe te wijzen voor het
afsteken van het vuurwerk. Als alternatief denken wij aan een locatie waar veel steen en asfalt is aangelegd. In
onze visie komen de bedrijventerreinen daarvoor als beste in aanmerking. Door de juiste positie te
kiezen kan het publiek het vuurwerk toch goed bekijken.
Door het kiezen van een centraler gelegen locatie kunnen ook de inwoners van Houten-Zuid betrokken worden
bij het vuurwerk. Ook hoeft de Rondweg niet meer te worden afgesloten tijdens het vuurwerk.
De Gemeente Houten reageerde eind februari dat de Provincie Utrecht elk jaar een ontbrandingstoestemming
verleend en dat ons bezwaar naar de Provincie is doorgestuurd. Wanneer de Provincie aan de gemeente
Houten vraagt om een verklaring van geen bezwaar, zal de Gemeente hier aan meewerken. De Gemeente
Houten steunt ons dus niet.

Oproep voor kerngroepleden Buurtmoestuin Houten Noord-Oost!
Naast basisschool Klavertje Vier aan de Eggeveld, stelt de gemeente Houten een stuk grond beschikbaar voor
een buurtmoestuin van ruim 300 vierkante meter (o.a. het gearceerde terrein in de luchtfoto). Er staan nu nog
noodlokalen op, die in de meivakantie gesloopt worden. Daarna zal de gemeente de grond bouwrijp gaan
maken.
In een buurtmoestuin verbouwen buurtbewoners samen groente en
fruit. Dit heeft een aantal bijzondere kansen. Het stelt de bewoners
in staat hun eigen voedsel te verbouwen en hierover vaardigheden
en kennis op te doen, het brengt voedsel en voedselproductie
dichterbij huis en het biedt de mogelijkheid om samen te werken
met mensen uit je eigen buurt.
Om deze moestuin gestalte te geven zijn we op zoek naar mensen
die dit project mee op poten willen gaan zetten. Deze kerngroep
gaat zich bezighouden met o.a. ideeën verzamelen via succesvolle
buurtmoestuinen in andere gemeenten, het ontwerp van de tuin,
contact met de media en gemeente, en het aantrekken van
buurtbewoners die in deze tuin willen gaan werken Voor informatie
en aanmelding kunt u terecht bij: Renée Brabers email-adres:
reneebrabers@hotmail.com
Deze informatie is ook terug te vinden op de site van Transition
Town Houten: tthouten.wordpress.com

Een Ecowijk in Houten?
Tijdens de ledenvergadering van 25 januari is er door een
vertegenwoordiging van de Ecowijk Houten een presentatie
gegeven over de plannen. Hieronder hun oproep aan potentieel
geïnteresseerden:
Als Vereniging Ecowijk Houten willen we ecologische woningen in de gemeente Houten realiseren. We zijn in
het voorjaar van 2010 gestart met bijeenkomsten voor iedereen die geïnteresseerd is om mee te denken over
hoe we zo’n wijk zouden kunnen en willen inrichten. We willen namelijk geen projectontwikkelaar die onze
ecowijk ontwikkelt, maar we willen de wijk (met hulp) zelf ontwikkelen via CPO= Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap.
Vanaf het begin denkt de gemeente erg positief met ons mee, al bleek de wens om met een ecowijk in de
Grassen te beginnen niet haalbaar. De huidige leden kiezen vrijwel allemaal voor de locatie bij Leebrug II en
daarom hebben we daar als eerste op ingezet. We zijn inmiddels een eind op weg in de haalbaarheidsfase. We
komen zeker 2 keer per maand bijeen om alle visies en plannen goed op een rijtje te krijgen, omdat we willen
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dat de uiteindelijke wijk een breed gedragen duurzame wijk wordt. Er zijn nu zo’n 18 huishoudens actief, en we
hebben nog ruimte voor meer gegadigden, want de wijk zal waarschijnlijk een omvang van 33 woningen
kunnen tellen.
Vandaar hierbij een oproep voor nieuwe belangstellenden. Wie van jullie zou ervoor voelen om mee te gaan
werken aan een ecowijk in Houten waar je zelf ook gaat wonen?
Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd. Wie daar bij wil zijn, kan zich opgeven bij Sjan de Jong,
tel 030 7851569 of via de mail: sjandejong@telfort.nl. Meer informatie op: http://www.ecowijkhouten.nl/

Eerlijke kost
Joke van der Leij en Marie-Jeanne Bisscheroux zijn in januari de website www.eerlijkekost.nl gestart. Deze
website is het startpunt over eerlijke voeding in de regio Utrecht. De website wijst hen de weg naar (h)eerlijke,
biologische voeding met informatie, nieuws, tips, recepten, adressen en activiteiten. Daarmee wil Eerlijke Kost
de drempel voor consumenten verlagen om te kiezen voor (h)eerlijke voeding. Biologische producenten,
bedrijven en consumenten in de regio Utrecht komen op die manier bij elkaar. Op http://youtu.be/qoLjVMgiDg8
is een interview met beide dames te zien.

Help de pad!!
Grotendeels in de maand maart en meestal op wat warmere vochtige dagen als de schemering valt, gaan de
kikkers en padden trekken. Ze hebben de winter doorgebracht in een schuilplaats in tuinen of bossages. Voor
de voortplanting trekken ze naar een watertje.
In maart is het nog vrij koud en zijn de beestjes traag. Daarom doen ze er vrij lang over om de straat over te
steken. En lopen al die tijd het risico te worden overreden. Een platte pad of kikker kan zich niet meer
voortplanten en dat is heel sneu. Maar ook voor onszelf is het geen prettig gezicht. Help daarom de padden en
kikkers! Woont u vlak bij een sloot en zit er een weg of fietspad tussen uw huis en die sloot, dan is de kans op
trekkende padden groot. Rij dan nog voorzichtiger dan anders in de avondschemering.
Nog mooier is het als u met een emmertje en een zaklantaarn op de weg of fietspad gaat zoeken en de
gevonden padden en kikkers overzet naar de slootkant. De beestjes zijn niet giftig of vies, dus u kunt ze gerust
pakken en in de emmer doen. Sommigen diertjes zijn net uit hun winterslaap en weten nog niet precies wat ze
moeten doen. Bij gevaar willen ze nog wel eens terug huppen naar hun schuilplaats. Laat u niet in verwarring
brengen: ze moeten naar de slootkant.
Regelmatig zult u een grote pad (het vrouwtje) zien met een kleiner padje op de rug (het mannetje). Dit
mannetje heeft een vrouwtje gevonden en zal haar niet meer loslaten, voor hij in het water haar eieren heeft
bevrucht.
Een pad loopt meestal en een kikker springt, daaraan is het makkelijkst het verschil te zien. Beiden eten veel
mieren en kleine insectjes, dus ze zijn erg nuttig. Alvast bedankt namens de kikkers en padden.
En als u dan al die moeite heeft gedaan of zien doen, toom dan uw en andermans kinderen in bij het vissen
naar kikker- en paddendril. Hoe leerzaam ook van veruit het grootste gedeelte dat opgevist wordt komt niets
meer terecht.

Fietsexcursies 2012
Op onderstaande data worden de fietsexcursies van 2012 gehouden.
15 april
20 mei
17 juni
15 juli
20 augustus
16 september
21 oktober

Broedvogels
Ringslangen
Plantenexcursie
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Paddenstoelen

let op: start 8.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
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Inventarisatie broedvogels Nieuw Wulven-Noord
De inventarisatie van de broedvogels in Nieuw Wulven gaat ook van start. We inventariseren dit jaar het gebied
tussen Zijlgraaf en de sloot aan de noordrand die grenst aan het landbouwgebied. Van oost naar west wordt
het gebied begrensd door spoor en speelbos.
We lopen meestal in twee- of drietallen. Duur inventarisatie is ca 1,5 uur. Iedereen is welkom. Let wel:
- dag en tijd altijd van tevoren checken bij een van de tellers
- naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren
Verzamelpunt: de picknickbank bij de plasjes, direct langs het Fectiopad.
Wie mee wil doen kan zich melden bij Ben Hermans benhmwh@xs4all.nl
Dag
18 maart
1 april
9 april (1ste Paasdag)
22 april
6 mei
17 mei Hemelvaart
28 mei Pinkstermaandag
10 juni
24 juni
8 juli

Vertrektijd
6.45 uur
7.30 uur (zt)
7.00 uur
6.30 uur
6.00 uur
5.45 uur
5.30 uur
5.15 uur
5.15 uur
5.30 uur

Geen grootschalige bomenkap in Houten
Twee jaar geleden kregen we van de gemeente Houten te horen dat er een grootschalige bomenkap in
Houten-Noord zou plaatsvinden. Ongeveer 2000 bomen zouden het moeten ontgelden. Als eerste is in de
wijken De Velden/Weiden vorig jaar een reconstructie in het openbare groen uitgevoerd en zijn 200 bomen
gesneuveld. Begin maart dit jaar hoorden we dat de plannen om in de andere wijken ook het openbare groen te
reconstrueren is gesneuveld. Alleen op plaatsen waar hoognodig moet gebeuren worden werkzaamheden
uitgevoerd. Reden is de bezuinigingsronde die gaande is. Als MWH zijn we blij dat de kap van 2000 bomen
beperkt blijft tot 300. We hebben dit aan de betrokken ambtenaar laten weten. Overigens blijkt de
kastanjeziekte nu toch hard toe te slaan. De gemeente Houten houdt ons op de hoogte over de gevolgen
hiervan voor de bomen langs de Rondweg en de te ontwikkelen plannen.

Knotten door de gemeente
De gemeente Houten laat weten bomen om en om te gaan knotten. Dit omdat bijvoorbeeld wilgen goede
drachtplanten zijn voor bijen in het voorjaar. Maar ook voor steenuilen en andere flora en fauna is dit beter. Ook
onze knotgroep probeert hier rekening mee te houden, indien mogelijk.

Amerikaanse rivierkreeft rukt op
De Amerikaanse rivierkreeft rukt op. Vanuit Zuid-Holland is een invasie van kreeften onderweg naar de rest van
Nederland. Deze kreeften vermenigvuldigen zich snel en vreten kuit en vegetatie. Hierdoor raakt de walkant
van sloten beschadigd en sterven vissen uit. Vogels die vis eten vinden geen voedsel meer en trekken weg. In
de polders rond Reeuwijk zitten miljoenen rivierkreeften en de verwachting is dat ze zich gaan verspreiden.
Gemeente en hoogheemraadschap zijn alert op deze dieren. Ook in de Houten zijn ze gesignaleerd. De
gemeente Houten vraagt om een ieder die een Amerikaanse Rivierkreeft ziet (rood en groter dan de zwarte
rivierkreeft) te melden via info@milieuwerkgroephouten.nl. Geef de locatie, datum en foto door. Wij clusteren
dan de waarnemingen en geven die door aan de gemeente Houten.

Aan de leden
De penningmeester verzoekt u via deze Nieuwsvlinder om de contributie van 2012 ad € 5,00 te betalen en
indien u eventuele achterstallige contributie nog niet heeft voldaan, dit alsnog te doen.
U kunt dit overmaken naar: INGnummer: 5261195, t. n. v. Milieu Werkgroep Houten te Houten.
Gaarne bij overmaken uw naam vermelden en het contributiejaar
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