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Fietsexcursies 2014
De volgende fietsexcursies zijn voor 2014 gepland. Alle excursies vertrekken om 10.00 uur vanaf de toren bij het
Gemeentehuis aan het Onderdoor. De toegang is gratis.
Let op in april is er vanwege Pasen geen excursie.
18 mei
Onbekend
15 juni
Grassen
20 juli
Ringslangen
17 augustus
Nieuwe Hollandse Waterlinie
21 september Gallen
19 oktober
Paddenstoelen

Provincie vernielt bomen Utrechtseweg
De Provincie Utrecht heeft tijdens de werkzaamheden aan de Utrechtseweg de wortels van een bomenrij
vernield. Hierdoor worden de betreffende Essen op den duur instabiel en is er een kans op omvallen.
De wortels zijn stukgetrokken bij de werkzaamheden aan de verkeerslichten ter hoogte van de Essenkade. Van
Essen is bekend dat dit soort beschadigingen niet snel herstellen. De bomen krijgen schimmels en een parasiet
maakt de boom van binnenuit hol. Hierdoor valt de boom uiteindelijk om.
We hebben de Provincie Utrecht een brief geschreven en hun gewezen op de gevolgen van hun werkwijze. Ook
hebben we gemeld dat we niet blij zijn met het maaien van de berm door de provincie. Zo wordt er dicht op de
boom gemaaid, waardoor schors beschadigd raakt. Ook is het snoeien van de bomen vorig jaar ondeskundig
uitgevoerd, waardoor toppen van bomen zijn misvormd.
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Van de provincie Utrecht hebben we nog geen reactie, maar via Dichtbij.nl liet de woordvoerder weten dat ze
voorzichtig de bekabeling handmatig hebben verwijderd.
Probleem dat wij zien is dat weliswaar de bekabeling handmatig is verwijderd, maar er machinaal is gegraven.
De sleuf was kaarsrecht en hier en daar waren wortels van 10 centimeter dik doorsneden. Dat doe je niet per
ongeluk met een spade. Al met al vinden we dat het beheer van bomen door de Provincie Utrecht amateuristisch
wordt uitgevoerd.

Omgaan
Omgaan met de onzekerheid straling
Tijdens een lezing in Houten over de gevolgen van straling ontmoette ik Roel Melchers voorzitter van de Milieu
Werkgroep Houten. Tijdens deze korte ontmoeting kwamen we tot de conclusie dat het nuttig kan zijn om het
onderwerp straling meer onder de aandacht te brengen. Inmiddels is de werkgroep straling onderdeel van
MWH.

Straling het nieuwe asbest?
Mobiele telefoons, laptoppen, elektrische apparaten, iedereen gebruikt ze
en stelt zichzelf daarmee bloot aan de straling die deze apparaten en
zendmasten afgeven.
Straling is het nieuwe asbest, de gevolgen worden pas jaren later duidelijk.
Maar waar je asbest kunt verwijderen, kun je niet om straling heen.
Voorlichting en bewustwording zijn daarom belangrijk, je kunt er niet meer
omheen. Als in de gebruiksaanwijzing van een mobiele telefoon staat dat je
het apparaat minimaal 2,5 cm bij je oor vandaan moet houden, dan kun je
je afvragen of het goed is om een mobieltje steevast in de broekzak of
erger; in de borstzak te dragen.”

Hoe gezond is straling?
De gevolgen van straling liegen er namelijk niet om. De Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO, stelde in mei
2011 dat mobiel bellen mogelijk kankerverwekkend is. Straling verstoort de cel communicatie en is
ondermijnend voor het immuunsysteem. Er ontstaan vervolgens meest ‘vage’ moeilijk te herleiden klachten als
vermoeidheid, hoge bloeddruk, slecht slapen, verminderde concentratie en hoofdpijn. Het uit zich vaak op de
zwakke plek van de mens.

De dokter snapt het ook niet altijd?
altijd?
Je ziet vaak dat mensen met klachten gerelateerd aan straling vastlopen in de reguliere gezondheidszorg. Ook
kinderen ondervinden veel hinder van straling. Het maakt hen drukker en ze kunnen zich moeilijker
concentreren. Des te zorgwekkender is het dat steeds meer scholen overstappen op digitale schoolborden en
draadloze netwerken. Mensen kunnen zelf de belasting door elektriciteit, draadloze huistelefoon en GSM
netwerken verminderen, door zo min mogelijk apparaten in de slaapkamer te hebben. Een mobieltje onder je
kussen of naast je hoofd op het nachtkastje zou met klem moeten worden afgeraden. Als je slaapt ben je
gevoeliger en deze apparaten (ook de wekkerradio!) houden je uit de diepe slaap die het lichaam echt nodig
heeft.

Wat meer belangstelling graag
De politiek en bedrijven hebben weinig tot geen aandacht voor dit onderwerp. In Houten is er één politieke
partij die het onderwerp zendmasten opgenomen heeft in zijn programma voor de komende gemeenteraad
verkiezingen. Een stuk bewustwording is noodzakelijk.

Meer weten:
Schrijf je in voor mijn workshop op donderdag 3 april.
Hans van Santen
Stralingsdeskundige
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Straling! Oftewel: omgaan met onzekerheid.
onzekerheid.
Donderdag 3 april van 19:30 tot 22:00 (19:15 zaal open) organiseert de Milieu Werkgroep Houten een
workshop over het thema straling in het NME (Natuur en Milieu Educatie-centrum) Keercamp 13 in Houten.
Vlakbij de kinderboerderij.
Het milieueffect van technische ontwikkelingen is niet helemaal te voorspellen. Neem transport.
transport
Fijnstof is echt een groot probleem in Utrecht. De oorzaak is de uitstoot door bussen en auto’s. Het kost de
grootste moeite om die fijnstoffijnstof-concentratie laag te houden.
En zo is het ook met straling.
straling Als maatschappij maken we er graag gebruik van: overal willen we naar de radio
kunnen luisteren... En onze telefonische bereikbaarheid kan niet groot genoeg zijn! Melk dat in luttele minuten
heet is... zonder vieze pan... We kunnen niet meer zonder.
Maar... wát zijn de bijeffecten...
Neem röntgenstraling.
röntgenstraling In de geneeskunde kunnen we niet meer zonder...Echter... de uitvinder, Marie Curie, is er
wel aan overleden...!
Over die onzekerheden gaan we het hebben in deze workshop.
workshop Ja... workshop... want onder leiding van de
stralingsdeskundige Hans van Santen gaan we zelf bepalen hoe we de risico’s inschatten. En... welke gevolgen
dat gaat hebben voor ons ‘stralingsgebruik’.
Zowel leden van de MWH, de Milieu Werkgroep Houten, als niet leden zijn welkom. Leden betalen € 2,50 en
niet leden betalen € 10,00. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers.
Je geeft je als volgt op:
op
Maak € 2,50 (of € 10,00 als je nog geen lid bent) over op NL22 INGB 0005 2611 95 ten name van: Milieu
Werkgroep Houten.
Leden:
Leden geef de naam (inclusief m/v) van het lid dat deelneemt.
Niet leden:
leden naast de naam van de persoon die deelneemt ook je ee-mailadres
mailadres.
adres Je wordt dan benaderd om
ontbrekende gegevens aan te vullen.
O ja... geen restitutie! Als je onverhoeds, om wat voor een reden dan ook, niet kan deelnemen... krijg je je geen
geld terug. Wel mag iemand anders in jouw plaats aan de workshop deelnemen.
Roel Melchers

Broedvogelinventarisatie 2014 Nieuw Wulven
De broedvogelinventarisatie komt er weer aan. Dit jaar wordt het gebied ten noorden van de Zijlgraaf in Nieuw
Wulven geïnventariseerd. Gewandeld wordt in twee of drietallen in de vroege ochtenduren in de lente
gedurende 1,5 uur .Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren die we tegenkomen. Iedereen
is welkom om mee te lopen. Graag hiervoor contact opnemen met Ben Hermans, benhmwh@xs4all.nl
De data voor 2014 zijn:
Za 22 mrt

6.30 uur wintertijd

Za 6 april

7.00 uur zomertijd

Ma 21 april (2de Paasdag)

6.30 uur

Za 10 mei

5.45 uur

Zo 18 mei

5.30 uur

Do 29 mei (Hemelvaartsdag)

5.15 uur

Za 7 juni (za voor Pinksteren)

5.15 uur

Za 21 juni

5.15 uur

Zo 6 juli

5.30 uur
3

Paddenscherm geplaatst
Zo'n 15 vrijwilligers van de Milieu Werkgroep Houten hebben zaterdag 22 februari voor de 11e keer het
paddenscherm langs de Binnenweg opgebouwd. Hierdoor worden de komende maanden enkele honderden
padden van een plotselinge dood gered. Het paddenscherm is geplaatst over een lengte van 275 meter.

foto: Els Tove

De paddenbeschermers kregen ook dit keer ondersteuning van de Gemeente Houten en de
Volkstuindersvereniging Houten. Zo mocht op het terrein van de volkstuinen een uitvalbasis worden opgezet en
hielpen enkele leden van de tuindersvereniging met het doorzagen van nieuwe palen. Eco Move zorgde voor de
wegafzetting en het transport.
Naast het overzetten van padden aan de Binnenweg, wordt in maart en april ook wacht gelopen langs het
Imkerspark direct ten westen van het Centrum. Hier zijn vorig jaar ruim 600 padden, kikkers en salamanders van
het fietspad afgeplukt.
Wie ook in de avonduren wil meehelpen in het Imkerspark kan zich melden bij Henny Honkoop via
honkooph48@gmail.com

Incasso stagneert
We dachten het voor mekaar te hebben: het jaarlijks lidmaatschapsgeld gaan we zelf incasseren. In februari.
Daarvoor hebben we twee machtigingen nodig: een machtiging van het lid en... toestemming van onze bank (de
ING).
We hebben nu zo’n veertig leden die ons toestaan het lidmaatschapsgeld van hun rekening af te schrijven.
Echter... de discussie met onze bank verloopt moeizaam.
Henny, onze penningmeester, is druk bezig om die toestemming van onze bank te krijgen, maar verzeilt steeds
weer in moeizame discussies waar je de draad zomaar weer kwijt bent.
Maar... we geven niet op.
Roel Melchers
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Riolering
De Gemeente Houten wil zoveel mogelijk delen van het regenriool afkoppelen van het bestaande riool.
Belangrijkste reden is dat er dan minder regenwater in de rioolzuivering hoeft te worden gereinigd. Het
regenwater wordt dan afgevoerd naar sloten in de buurt. Als Milieu Werkgroep Houten zijn we erg blij met dit
initiatief. Bij de bouwplannen van de woningen in het bouwplan Steenen Poort hadden we hier al om gevraagd.
Vooral padden, kikkers en ander kruipende dieren die in een straatkolk verdwijnen, maken hierdoor een grote
kans dit te overleven. Momenteel worden de ongelukkige dieren die in een straatkolk vallen weggepompt via
het rioleringsnetwerk, waarbij ze de reis naar de rioolzuivering niet overleven.
Als Milieu Werkgroep Houten hebben we wel aan de gemeente gevraagd aandacht te vragen aan de burgers
voor het wassen van auto’s. Immers alle zeepresten worden dan ook afgevoerd naar de sloot. Ditzelfde probleem
speelt ook al in de drie wijken in Houten-Zuid waar sprake is van een wadi. De ambtenaren van de gemeente
Houten die we hierover spraken, pakken dit op. Daarnaast hebben we de complimenten aan wethouder K. van
Dalen overgebracht met dit plan.

Werkzaamheden aan de bomen
Eind februari hebben we als Milieu Werkgroep Houten gespreken gevoerd over de geplande werkzaamheden
aan de bomen in de gemeente Houten. Zoals altijd zijn dit zeer constructieve gesprekken.

Rondweg
De bomen langs de Rondweg komen weer terug. De bomen zijn vorig jaar gekapt wegens kastanjeziekte.
Rijkswaterstaat levert een deel van de bomen. We hadden vorig jaar de Gemeente Houten hier op geattendeerd
en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Rijkswaterstaat had bomen over, omdat ze langs het AmsterdamRijnkanaal meer bomen hadden verwijderd, dan teruggeplaatst. Hierdoor waren ze verplicht om een plek te
vinden voor het resterend aantal bomen.

De Haag
In de wijk De Haag worden dit jaar werkzaamheden aan het riool uitgevoerd en dat betekent dat in deze wijk
een deel van het bomenbestand wordt vervangen. Het is vergelijkbaar als in andere wijken in Houten, alleen
minder uitgebreid. De gemeente Houten is met een groep bewoners in gesprek (Bomengroep De Haag) die de
plannen goed heeft ontvangen.

De Velden
Ook in de wijk Het Veld wordt plaatselijk gewerkt aan het bomenbestand. Maar van het om en om verwijderen
van Lindebomen langs bijvoorbeeld het Ploegveld is de gemeente teruggekomen. Enkele jaren terug hebben we
dit ook gevraagd aan de gemeente en speciaal aan wethouder van Dalen, maar was dit absoluut niet mogelijk.
Nu een aantal jaren later is de gemeente gelukkig tot inzicht gekomen en blijft het Ploegveld zoals het is.

Nationale Nacht van de Nachtvlinder
Op 27 juni wordt de jaarlijkse Nationale Nacht van de Nachtvlinder georganiseerd. Ook de Milieu Werkgroep
Houten doet mee. Omdat de nachten kort zijn, wordt het dit keer wel nachtwerk. Via de maandelijkse
activiteitenmail en de Nieuwsvlinder in juni informeren we u verder.
Namen en telefoonnummers van contactpersonen:
contactpersonen
Werkgroep wintervogels Blokhoven

Sjerp Weima

Knotwerkgroep
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangmonitoring
Werkgroep Straling
Werkgroep Weidevogelbescherming
Redactie Nieuwsvlinder

Jaap ten Boer
Ben Hermans
Henny Honkoop
Peter van Wieringen
Hans van Santen
Henny Honkoop
Frank Magdelyns
Henny Honkoop
Dick Schipper
Frank Magdelyns

sjerplevier@gmail.com
635 0989
637 3973
637 3831
honkooph48@gmail.com
van-wieringen@zonnet.nl
hvsanten@hotmail.com

honkooph48@gmail.com
info@milieuwerkgroephouten.nl
Penningmeester
8880370
Algemeen Secretariaat MWH
288 9125
Webmaster
info@milieuwerkgroephouten.nl
Website:
www.milieuwerkgroephouten.nl
Contributie: € 7,50 per kalenderjaar. IBAN: NL22 INGB 0005 2611 95 t. n. v. Milieu Werkgroep Houten.
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