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De Milieu Werkgroep Houten staat midden in het Houtense leven
Als bestuurslid heeft Rose Dlhopolsky het project Nieuw Wulven in haar portefeuille. Ze trekt er hard
aan. Elders in deze Nieuwsvlinder vind je een artikel van haar.
Het ziet ernaar uit dat die horecavoorziening aan de buitenkant van de rondweg ter hoogte van de
Velden of de Sloten gaat komen. Er zijn nu zo’n zeven belangstellenden. Een groep deskundigen
(onder andere over parkbeheer, horeca en financiën) is met hen in gesprek. Die groep deskundigen
is verantwoording schuldig in een gezamenlijk overleg van de gemeente Houten met de provincie
Utrecht en Staatsbosbeheer. In dat overleg wordt uiteindelijk een besluit genomen.
Zoals je weet staat de Milieu Werkgroep Houten niet te springen om een horecagelegenheid in 'ons'
bos, maar er is de drie organisaties veel aan gelegen om die horeca daar te krijgen. Ze hebben elk
bijvoorbeeld een ton geschonken om eventueel een afslag van de rondweg te financieren.
Met vriendelijkheid en argumenten probeert Rose de besluiten onze richting op te buigen. Voor de
zomer is bekend óf en zo ja, wie de horecavoorziening gaat uitbaten
Tezamen met het NME, het Natuur en Milieu Educatiecentrum (je weet wel... bij de kinderboerderij
waar we ook onze ledenvergadering hebben gehouden), hebben we ook plannen om in
samenwerking met de gemeente te bekijken of het mogelijk is om een lezingencyclus van de grond
te tillen. Onze insteek daarbij is onder meer, dat zulke bijeenkomsten voor onze leden gratis zijn en
dat aan niet-leden een financiële bijdrage wordt gevraagd.
Roel Melchers, voorzitter.

Uit de Ledenvergadering
Op 9 februari heeft de Milieu Werkgroep Houten haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens
deze vergadering waren er 30 mensen aanwezig. Enkele punten uit de ledenvergadering:
 Linda Flipse is secretaris en volgt daarmee Frans van Koppen op.
 De werkgroep Straling is gestopt.
 We kijken naar samenwerking met het IVN Nieuwegein wat betreft de Nachtvlindernacht van
2016
Het volledige verslag is op onze website geplaatst.
Na de pauze hield Marc van Leeuwen een interessante lezing over kerkuilen. Bij deze lezing waren
40 belangstellenden aanwezig. Tijdens de lezing legde Marc uit hoe hij al jaren te werk gaat en hoe
de stand van de kerkuilen in Midden-Nederland van jaar tot jaar wisselt. Dit blijkt o.a. afhankelijk te
zijn of het een goed muizenjaar is. Wel is er sinds de jaren negentig sprake van een duidelijke
stijging, ook in Houten worden nu regelmatig kerkuilen waargenomen, maar het kwam nog niet tot
broeden. (Wel bij Werkhoven en Tull en ‘t Waal) Er is nu wel een nestkast bezet. Wordt 2016 een
primeur?
De lezing ging vergezeld met prachtige foto’s van kuikens tot volwassenen kerkuilen.
De werkzaamheden vinden we dermate belangrijk, dat we als Milieu Werkgroep Houten een donatie
van € 100,- aan Marc’s Eco-line hebben overgemaakt voor onderzoek.
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Contributie 2016
Ruim 85% van de leden heeft de contributie over 2016 al betaald en 48% heeft gebruikt van de
automatische machtiging. Behoort u bij die 15% die nog niet de contributie heeft overgemaakt, doe
dit dan nu door € 7,50 over te maken op rekening NL22 INGB 0005 2611 95 t.a.v. de Milieu
Werkgroep Houten.
Fietsexcursies 2016
Met het vertrek van Jacqueline Theunissen hebben we geen opvolger kunnen vinden voor het
organiseren van de fietsexcursies. Toch is het gelukt om vier excursies door te laten gaan. Het gaat
om:
17 april – 8.00 uur: Broedvogels Nieuw Wulven, door Ben Hermans
15 mei – 10.00 uur: Weidevogels, door Ad van Heuven
17 juli – 10.00 uur: Ringslangen, door Peter van Wieringen
21 augustus – 10.00 uur Nieuwe Hollandse Waterlinie, door Jaap ten Boer

Status Nieuw Wulven
Wij worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanbesteding van de horecagelegenheid
in Nieuw-Wulven. De inschrijving is per 1 februari jl. gesloten. Er zijn zeven inschrijvingen met
verschillende achtergronden.
Er is een werkgroep gevormd door de gemeentes Bunnik en Houten, de Provincie Utrecht en
Staatsbosbeheer. Hier wordt formeel besloten over de vergunning.
Een voorbereidingsgroep vanuit Staatsbosbeheer, onder andere met horecaspecialisten, gaat nu in
gesprek met de gegadigden. Wie dat zijn, is niet bekend gemaakt. Eind april, zo is de verwachting,
springt er een gegadigde uit waarmee de gesprekken worden voortgezet. Deze gegadigde wordt
aangeraden contact op te nemen met belanghebbenden zoals onze vereniging (Meer informatie, zie
MWH-standpunten en Staatsbosbeheer).
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Geen paddenscherm in 2016
De paddenwerkgroep zet dit jaar geen paddenscherm langs de Binnenweg. Het aantal padden dat
vorig jaar is overgezet op de Binnenweg, was dermate laag dat we het op een andere manier willen
doen. Op de avonden die zich lenen voor paddentrek, wordt door vrijwilligers met een zaklamp en
een emmer gemonitord langs de Binnenweg. Het monitoren gebeurt tevens langs het Imkerspad,
tussen het Haltnahuis en de fietstunnel De Veste bij de Rondweg. Het zwaartepunt ligt echter in
traject bij de wijken de Hoven, Oorden, Gaarden en Hoeves.

Omzetten broeihopen ringslangen
De Ringslangengroep gaat op 26 maart en 2 april de broeihopen omzetten. De broeihopen worden
uit elkaar gehaald en doorzocht op eierschalen. Daarna worden de hopen weer opgebouwd. Er wordt
om 9.00 uur gestart bij de plasjes aan de Marsdijkkant van Nieuw Wulven. Het duurt ongeveer tot
13.00 uur. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij Peter van Wieringen
via petervanwieringen@natuurenfoto.nl.

Weidevogels
De activiteiten van de weidevogelbescherming starten dit jaar op 15 maart. Ongeveer 50 vrijwilligers
gaan wekelijks de akkers op om de nesten van weidevogels te traceren en markeren. Zo’n 15 boeren
werken mee. Naar verwachting duren deze activiteiten tot begin juli.

Inventarisatie broedvogels Nieuw Wulven
Dit jaar worden de broedvogels in het noordelijke deel van Nieuw Wulven geïnventariseerd (tussen
Zijlgraaf en Marssloot). We lopen in tweetallen, soms in drietallen. De inventarisatie duurt circa 1,5
uur. Iedereen is welkom om mee te lopen. Naast broedvogels noteren we waarnemingen van
zoogdieren. We verzamelen bij de bankjes bij de plassen, links en rechts van het Fectiopad.
 Het is gewenst dag en tijd van tevoren te checken; dit i.v.m. het weer en onvoorziene
omstandigheden.
 Iedereen is welkom; als er meer mensen zijn splitsen we in twee groepjes. Aanmelden via
Ben Hermans benhmwh@xs4all.nl
Ma 28 mrt (2de Paasdag)
Zo 10 april
Za 23 april
Za 7 mei
Ma 16 mei (2e Pinksterdag)
Zo 29 mei
Za 11 juni
Zo 26 juni
Za 16 juli

7.15 uur
6.45 uur
6.15 uur
5.45 uur
5.30 uur
5.15 uur
5.15 uur
5.15 uur
6.00 uur

Dierenwelzijnsbeleid Gemeenten Houten
De gemeente Houten heeft de Milieu Werkgroep Houten (MWH) samen met andere organisaties
gevraagd mee te denken over het opwaarderen van het dierenwelzijnsbeleid. Tijm Corporaal, Rose
Dhlopolsy en Frank Magdelyns nemen namens MWH hieraan deel. De eerste bijeenkomst is op 21
maart.

Groen doet Goed
MWH is betrokken geweest bij de start van het project “Groen Doet Goed Houten” van de provincie
Utrecht. Dit is een programma om meer buitenactiviteiten te stimuleren voor kinderen en gezinnen. In
Houten is het programma in drie fasen gedeeld: initiatie, verkenning en uitvoering. Het project is in
september 2015 begonnen, samen met lokale organisaties (NME, Boerderij Nieuw Slagmaat,
Staatsbosbeheer, JOGG en Boerderijindekijker). De uitvoering begint in voorjaar 2016. Zie ook:
http://groendoetgoedutrecht.com/gemeenten/houten/
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Werkgroep Klompenpad
MWH helpt mee met monitoring van het (kinder) Klompenpad in Nieuw Wulven. Dit is een wandeling
die ongeveer 7,5 kilometer lang is tussen Fort Vechten via het land van boerderij Nieuw Slagmaat
naar bos Nieuw Wulven. Verschillende natuur- en spelactiviteiten vinden langs deze route plaats.
Onderweg komt de wandelaar bijvoorbeeld een brug, een pont, een blote voetenpad en
speeltoestellen tegen. Een brochure en informatiebordjes zijn in voorbereiding.
We zoeken mensen die af en toe informeel een blik op de verschillende onderdelen van het
klompenpad willen werpen. Bij het constateren van defecten kunnen we dit doorgeven aan de
organisatie.
Misschien dat hier in de toekomst een formele werkgroep van MWH uit ontstaat. Wil je hier meer
over weten? Neem dan contact op met Rose Dlhopolsky, rmdgroep@gmail.com.
Zie ook: http://klompenpaden.nl/ en over Bunnik-Houten “struinen en spelen op het klompenpad kids.

De Nacht van de Nachtvlinder
De Nacht van de Nachtvlinder in 2016 wordt gehouden op 3 juni. Dit keer werkt de Milieu Werkgroep
Houten samen met het IVN in Nieuwegein en de avond vindt daarom plaats in het MEC in
Nieuwegein.
Nadere informatie volgt als het programma rond is. Reserveer deze datum alvast, want er is een
rijkdom aan nachtvlinders. In Nederland leven er ongeveer 2.000 soorten. Hoewel veelal minder
felgekleurd dan dagvlinders, zitten er bijzonder fraaie exemplaren bij: mooi van kleur en/of bijzonder
van vorm en tekening
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