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Namen en telefoonnummers van contactpersonen:
Werkgroep wintervogels Blokhoven

Sjerp Weima

sjerplevier@gmail.com
635 0989
Jaap ten Boer
637 3973
Paul van Maaren
635 0498
Ben Hermans
637 3831
Henny Honkoop
honkooph48@ziggo.nl
Peter van Wieringen
van-wieringen@zonnet.nl
Henny Honkoop
honkooph48@ziggo.nl
Frank Magdelyns info@milieuwerkgroephouten.nl
Henny Honkoop
8880370
Dick Schipper
288 9125
Frank Magdelyns info@milieuwerkgroephouten.nl
www.milieuwerkgroephouten.nl
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Contributie: € 5,00 per kalenderjaar. Postgiro 5261195 tnv Penningmeester Milieu Werkgroep Houten.
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Aan de leden
De penningmeester verzoekt u via deze Nieuwsvlinder om de contributie van 2013 ad € 5,00 te betalen
en indien u de contributie van 2012 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

Contributiebetaling.
Tijdens de ledenvergadering op 20 februari hebben we het over de betaling van de contributie gehad.
Het blijkt namelijk dat zo’n veertig procent van de leden zijn contributie niet betaalt. Tot op heden is dat zonder
gevolg. In het bestuur kwamen we er niet een, twee, drie uit of we het roer om zouden moeten gooien. Dus, in
het kort: geen contributie betalen… dan ook geen lid meer. We kwamen er niet uit en besloten de mening van
de leden te vragen.
Woensdag 20 februari op de ledenvergadering was het zo ver. De leden vragen het bestuur om de
contributiegelden te innen (1) en de inningsprocedure te verbeteren (2). Veel leden herinneren zich namelijk
niet dat ze überhaupt een verzoek hebben gekregen om contributie te betalen.
Het bestuur heeft in haar vergadering van woensdag 12 maart deze mening overgenomen. Leden die heel
2012 lid waren krijgen nog een herinnering. Wordt de contributie dan nog niet betaald… dan worden ze
geroyeerd.
Vanaf 2014 willen we de inning van de contributiegelden verregaand geautomatiseerd hebben. We zijn bezig
met de mogelijkheid van automatische incasso. Daar zijn twee zaken voor nodig: onze bank (de ING) moet ons
dat toestaan. (inmiddels is een aanvraag ingediend) En ten tweede moet jij ons toestaan dat we jaarlijks de
contributie van jouw rekening afschrijven.
Ik houd je op de hoogte.
Roel Melchers, voorzitter.

Uit het bestuur.
Tijdens onze ledenvergadering op 20 februari wees ons lid Tijm Corporaal er op dat er in 2014
gemeenteraadsverkiezingen zijn. Hij tipte ons om nú ons wensenlijstje in te dienen bij de politieke partijen om
dat dit de tijd is waarin de verkiezingsprogramma’s geschreven worden. Het bestuurslid Ben Hermans maakt
een ‘top-tien’ van milieupunten en zorgt ervoor dat die bij de politieke partijen terecht komt.
Staatsbosbeheer heeft de verantwoordelijkheid voor het Park Nieuw Wulven overgedragen aan de
gemeente. Zonder geld er bij trouwens. Probleem is nu het beheer van het park. Heel voorzichtig is het idee
van een Stichting vrienden van Nieuw Wulven besproken tijdens onze Nieuwjaarswandeling. Het bestuur
ziet niet een, twee, drie hoe onze vereniging een bijdrage kan leveren aan het beheer, maar blijft in gesprek
met zowel Staatsbosbeheer als de gemeente. Wellicht komt er een taak die wij voor onze verantwoording
zouden kunnen nemen.
We overwegen de aanschaf van een AED, een Automatische Externe Defibrillator. Dat is een apparaat dat
levens kan redden bij een hartaanval. Met name bij de wilgenknot (ouderen die zich fysiek behoorlijk
inspannen; wat ze anders nooit doen) wordt de kans aanwezig geacht dat er vroeg of laat eentje, midden op
een weiland, getroffen wordt door een hartinfarct. Maar er zijn wel een aantal problemen. Naast de kosten
(ruim € 2000) is er het onderhoud. Zowel de kosten van onderhoud als de sores. Als dat niet goed loopt sta je
op een gegeven moment te reanimeren met een AED met een lege accu.
Bestuurslid Frans van Koppen opperde of we niet moeten proberen om jongeren bij onze gedachteontwikkeling te betrekken. Hij deed dit voorstel na de ervaring met het bouwen van het paddenscherm langs de
Binnenweg. Daar hielpen jongeren van zo jaar of zestien ook aan mee. Het bestuur ziet daar zeker voordelen
in. Ook om op die manier een ingang te krijgen naar die leeftijdsgroep. Punt is wel hoe zo’n gedachten
uitwisseling dan tot stand moet komen. Frans probeert daar achter te komen. Ik ben bereid om daarin, met de
jongeren, mee te denken.
Roel Melchers, voorzitter.
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Het Eiland van Schalkwijk
Paragliding
De gemeente start een onderzoek naar de effecten op (weide)vogels in het broedseizoen van paragliding in de
polder Blokhoven. Onder begeleiding van bureau Tauw en met onze (=Paul van Maaren en Jan Buys) kritische
betrokkenheid betekent dit dat komend broedseizoen een beperkt aantal keren gevolgen wordt en dat dan
bekeken wordt of er verstoring optreedt. Mocht tijdens het onderzoek blijken dat de verstoring te groot is dan
wordt er meteen gestopt met vliegen. Op 19 maart is er een informatieavond over het onderzoek voor
omwonenden en geïnteresseerden in de Wiese in Schalkwijk.

Natuur op het Eiland van Schalkwijk
De gemeente heeft bureau Tauw opdracht gegeven om de huidige natuurwaarden van het Eiland van
Schalkwijk in kaart te brengen en een visie te ontwikkelen. Zo wordt het beter mogelijk de initiatieven die er zijn
en komen op het Eiland van Schalkwijk ‘aan de voorkant’ goed aan te laten sluiten op natuurwaarden. Hiermee
vult de gemeente een wens van de MWH in.

Werk aan de Groene Weg
Staatsbosbeheer is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden waar geen discussie over is. Zoals
eerder gemeld blijven de hoogstambomen vrijwel allemaal gespaard. Er is nog discussie over hoe de
oorspronkelijke wallen worden hersteld, naar verwachting gebeurt dat in de loop van het jaar. De MWH (Jan
Buys) is betrokken en houdt een (kritisch) oog in het zeil.

Fort Honswijk
Onlangs kon iedereen in het Groentje lezen dat het ministerie van Economische Zaken op zoek is naar nieuwe
exploitanten van het Fort Honswijk en dat daarvoor een ruimtelijk kader in voorbereiding is. Die voorbereiding
verloopt nogal intern ambtelijk bestuurlijk en tot nu toe zonder actieve betrokkenheid van omwonenden en
belangenorganisaties als de MWH. We proberen dat anders te krijgen, Herman Geerdes heeft immers
toegezegd dat de uitwerking van de plannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie met betrokkenheid van de
bewoners en organisaties zou gebeuren. Op 20 april is er wel een informatiebijeenkomst over de plannen met
het fort.

Gedekte weg
De gemeente is van plan de monumentale populieren langs de gedekte weg (tussen het Werk aan de Korte
Uitweg en Fort Honswijk) te gaan vellen en vervangen omdat ze te slecht zouden zijn, wat gevaar op zou
leveren voor passanten op de Gedekte weg. De MWH (Jan Buys) en de Stichting Behoud Natuur Stelling van
Honswijk (Bertus Harskamp) vinden het veel te snel na alle werk wat de afgelopen jaren is uitgevoerd en
waarmee de ecologische kwaliteit toch wel de nodige tikken heeft opgelopen, met als gunstige uitzondering de
vervanging van de populieren langs het Bokkenpad. Er volgt nu een gesprek met de gemeente.
Jan Buys

Broedvogelinventarisatie
In maart start de inventarisatie van de broedvogels in Nieuw Wulven. Dit jaar inventariseren we het gebied
tussen de Rondweg en de Zijlgraaf.
Van oost naar west wordt het gebied begrensd door het spoor en het fietspad langs het speelbos. We lopen
meestal in twee- of drietallen. Duur inventarisatie is ca 1,5 uur.
Iedereen is welkom om mee te lopen. Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren.
1 april
7.15 uur
14 april
6.45 uur
27 april
6.15 uur
9 mei
6.00 uur
20 mei
5.45 uur
1 juni
5.30 uur
16 juni
5.15 uur
30 juni
5.30 uur
Ben Hermans
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Lente
Een jubelende Grutto boven boerenland is voor veel mensen
dé lentebode. Door de kou die er nu heerst laat dit teken wel
erg lang op zich wachten. Maar ze zijn er wel: Vanaf begin
maart in groepen op de slikkige stukken van de Lekuiterwaarden. En op 16 maart ontdekten oplettende tellers
van de werkgroep wintervogels MWH al een klein groepje
foeragerende Grutto’s, op een van de betere
weidevogelpercelen in polder Blokhoven. De vogels vonden
er voedsel in de rand van de greppels en gedroegen zich
nog erg onopvallend. Inmiddels vallen deze groepjes steeds
meer uiteen in paartjes die de broedterritoria alvast
verkennen. Ondertussen zoeken ze voedsel op de meer
drassige stukken in de polder; zoals dit mannetje dat op 21
maart, vlak langs de Blokhovense wetering, een vette
regenworm naar binnen werkte:
Sjerp Weima: http://poldernatuurblokhoven.blogspot.nl

Paddentrek voorjaar 2013
Op 23 februari en 2 maart is door een groot aantal vrijwilligers het paddenscherm aan de Binnenweg gezet.
Dit jaar op 2 zaterdagen, omdat op 23 februari een heel koude wind waaide, die pal op de Binnenweg stond en
bovendien was de grond dermate bevroren, dat er geen gaten gegraven konden worden om de emmers in te
zetten. Veel enthousiaste vrijwilligers kwamen dus op 2 maart nogmaals helpen.
Op het moment dat ik dit schrijf is koning Winter nog niet van plan om na de eerst lentedagen van maart zijn
terrein prijs te geven, wanneer de paddentrek op gang komt is nog even afwachten.
In de volgende Nieuwsvlinder kunt u lezen hoe de paddentrek is verlopen en hoeveel padden en eventuele
kikkers zijn overgezet.
Dit jaar gaan we voor de eerste maal padden overzetten in het Imkerspark, daar gaat het niet met een scherm
daar er vele zijwegen op het Imkerspad uitkomen. Hier wordt gepatrouilleerd door een aantal vrijwilligers met
emmer en zaklamp/hoofdlamp om zo de padden op te sporen, die naar de sloot langs het pad willen.
Ook elders in Houten zult u ongetwijfeld padden of kikkers op straat of pad aantreffen, die naar een sloot of
poel willen om te paren. U kunt ze daarbij helpen door ze veilig aan de slootkant te zetten.

Bomenkap Amsterdam-Rijnkanaal
Rijkswaterstaat is donderdag 21 maart gestart met het kappen van bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
De bomen zijn in slechte staat. De kap van de bomen vindt plaats tussen de Schalkwijksebrug en de Plofsluis
aan de Schalkwijkse zijde. Op 2 april start de bomenkap langs het Lekkanaal in Nieuwegein.
Alle bomen worden herplant. Het gaat om bomen van 5 a 6 meter hoogte. Rond 19 april verwacht
Rijkswaterstaat voor dit kapseizoen gereed te zijn.
Rijkswaterstaat wilde in eerste instantie bijna 2000 bomen omkappen. Maar ze kreeg daar geen toestemming
voor, omdat onvoldoende was aangetoond waarom alle bomen in één keer moesten worden gekapt.
Daarop is het plan in twee delen gesplitst. De kap van 475 bomen aan de oostzijde (Houtense zijde) van het
Amsterdam-Rijnkanaal gebeurt over ongeveer twee jaar.
De Milieu Werkgroep Houten is samen met IVN betrokken geweest bij de plannen. Daarbij hebben wij
aandacht gevraagd voor de roeken langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze worden nu minimaal twee jaar met
rust gelaten. Daarnaast is MWH ongelukkig met de keuze van Eikenbomen langs het kanaal. Deze bomen
passen niet in een komgrond langs een winderig kanaal. Bovendien zullen de eiken niet diep wortelen.
Maar de bomen waren al ingekocht, voordat er sprake was van inspraak door buitenstaanders. MWH is blij dat
de gemeente Houten ook de plannen van RWS nauwlettend volgt.
Frank Magdelyns
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Fiets excursies 2013
Dit zijn de data van de fietsexcursies van 2013:
21 april
Broedvogels
start 08.00 uur
19 mei
geen excursie i. v. m. Pinksteren
16 juni
Libellen
start 10.00 uur
21 juli
Ringslangen
start 10.00 uur
18 augustus
Nieuwe Hollandse Waterlinie start 10.00 uur
15 september Gallen
start 10.00 uur
20 oktober
Paddenstoelen
start 10.00 uur

Oude ingang Gemeentehuis
Oude ingang Gemeentehuis
Oude ingang Gemeentehuis
Oude ingang Gemeentehuis
Oude ingang Gemeentehuis
Oude ingang Gemeentehuis

DE KNOTGROEP:
Zaterdag 12 januari 2013 zouden we gaan “zagen op het ijs” op de Rietplas bij de Fam. Bleuten. Ondanks
temperaturen van -3 tot +1°C liet de ijstoestand dat echter niet toe. Een pracht dag met veel zon, droog en
slechts een beetje wind. Er zijn door de 39! vrijwilligers 6 grote/oude en 13 kleine/oude wilgen geknot. Verder
16 elzenstelsels afgezet. De nieuwe vogelkijkhut is met alle vrijkomende takken in een 18 mtr. lange 2 mtr.
hoge takkenril perfect gecamoufleerd. De watervogels in de rietplas kunnen in alle rust bestudeerd worden.
In het weiland van dhr. van Woudenbergh aan de Pothuizerweg zijn 3 zeer grote/oude wilgen geheel geknot.
Het weiland was door de regen onbegaanbaar; het dikke hout is in febr. met een 4*4 voertuig naar de weg
gebracht en afgevoerd.
Zaterdag 16 febr. , in de voorjaarsvakantie, is met 24 vrijwilligers geknot in het natuurgebiedje achter de
boerderij van de familie van Schip. 12 grote/oude wilgen zijn geknot en 14 14 essen aan de Noordzijde zijn
afgezet. Alle takken zijn verwerkt in 110 meter nieuw aangelegde takkenril. ’s Middags zijn in het weiland
achter het bedrijf van dhr. Kemp nog een aantal kleine wilgen geknot. Op beide locaties was het werk niet klaar
en wordt de volgende keer teruggekomen.
Op zaterdag 9 maart was de laatste knotdag van het seizoen 2012 – 2013.
Het was volgens het KNMI de natste dag sinds 1911: hele dag regen. Ook op onze locatie, het natuurgebiedje
achter de boerderij van de familie van Schip en later het weiland achter het bedrijf van dhr. Kemp, kwam de
regen gestaag naar beneden. Toch waren er maar liefst 24 vrijwilligers bereid deze weersomstandigheden te
trotseren met als resultaat: een pracht “ landingsbaan” met rondom zicht voor de ooievaar die midden in dit
stukje land een nest boven op de hoge paal kan bouwen. De op kniehoogte afgezaagde essen en elzen lopen
weer uit en gaan bosschages vormen omringt door de nu aangelegde forse takkenrillen. Voor veel kleinere
dieren een “eldorado”. Bij Kemp zijn 34 kleinere wilgen “om en om” geknot (er zijn er nu nog 10 overgebleven
die het volgende seizoen alsnog geknot worden.)
De cijfers van het seizoen 2012 – 2013 zijn berekend.
De vergelijking met het seizoen 2011 – 2012 staat er tussen ( ) naast.
- Er zijn 6 (6) reguliere knotdagen gehouden en 3 (2) knotochtenden voor “diehards”. Verder op 3 november
2012 de Landelijke Natuurwerkdag.
- Er zijn 10 (13) verschillende locaties bezocht
- Er hebben 97 (91) verschillende vrijwilligers aan deze knotdagen meegedaan.
- Zij hebben in totaal 1.112 (1.019,5) uren geïnvesteerd!
- Het aantal geknotte / onderhouden bomen was:
o – 58 (67) zeer grote/oude wilgen geknot
o – 48 (11) grote wilgen geknot
o – 26 (5) middelgrote wilgen geknot en
o – 98 (129) kleine wilgjes geknot.
- Er zijn 13 (10) wilgen achteraf schoongezaagd (ontdaan van “kapstokken”)
- We hebben 69 (0) essen en elzen afgezet op kniehoogte en
- in totaal 338 meter (195 meter) takkenril aangelegd.
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Op zaterdag 9 februari 2013 waren 6 knotters van Houten aanwezig bij een door het LEU (Landschap Erfgoed
Utrecht) in samenwerking met de werkgroep “werken aan de Vecht” en de gemeente Stichtse Vecht
georganiseerde werkdag in Nigtevecht. Er waren zo’n 120 vrijwilligers van uit heel Utrecht bij aanwezig. Onze
taak was het met de hand knotten van een aantal wilgen langs de Vechtoever. Andere teams waren met groot
materieel (motorzagen, takels en staalkabels) bezig om hoge bomen die door de wind schuin over de Vecht
hingen, om te zagen en op het land te krijgen. Na een ontvangst met koffie met koek werd de opening van de
dag verricht door een wethouder van de gemeente Stichtse Vecht. Ook zij heeft enige tijd actief deelgenomen
aan de werkzaamheden. De lunch met o. a. erwtensoep met roggebrood, in de grote stal van een biologische
boerderij waar de koeien op hun gemak bijna de hele stal door konden wandelden, was prima geregeld. Een
goed gekozen (schone! en droge) locatie met binnen de perken blijvende bijpassende geur. Omstreeks 14:00
uur gingen de meeste vrijwilligers richting huis; de diehards met motorzaag en takels hadden veel overhoop
gehaald en moesten nog even door buffelen!
Jaap ten Boer
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