DE NIEUWSVLINDER
Jaargang 18, nr. 1, maart 2017

MILIEU WERKGROEP HOUTEN

Ledenvergadering 8 februari
Woensdagavond 8 februari heeft de Milieu Werkgroep Houten haar jaarvergadering
gehouden. De jaarvergadering is een verplicht evenement voor de vereniging, waarbij het
bestuur verantwoording aflegt aan haar leden.
De jaarvergadering verliep vrij vlot. Op de begroting stond dit jaar een donatie aan de
uilenwerkgroep van Marc van Leeuwen en deze is goedgekeurd. Hierdoor steunen we het
werk op dit gebied. Nieuw is ook de vlindergroep, die gaat waarnemen bij de Vlinderidylle
aan de Veste. Vanuit de MWH geven wij alle steun en in april starten we met de monitoring.
Ko Bos is toegetreden tot het bestuur.
Tweede deel
In het tweede deel van de avond startte Rose Dlhopolsky met nadere uitleg over de
vlindermonitoring. Vervolgens ging weidevogelcoördinator Richard Zwartenkot in op de
ingewikkelde problematiek van het weidevogelbeheer. Zowel op financieel gebied als
technisch in het veld komt er veel bij kijken. De crowdfunding waarbij het streefbedrag van
4500 euro is gehaald, was een succes. Helaas zien we de laatste twee jaar meer predatie.
Oftewel er zijn meer vossen die toeslaan.
Ben Hermans deed vervolgens verslag van de ontwikkeling in het bos Nieuw Wulven. Hier
komt een ondernemer die naast een horecavoorziening ook trekkershutjes en een
stormbaan gaat bouwen. Verderop in deze Nieuwsvlinder lees je meer.
Sjerp Weima sloot op een luchtige manier af.
Hij liet zien wat er allemaal in de Schalkwijkse
polder gebeurt. We zagen grote groepen
ganzen, waar Sjerp diverse gezinnetjes in
waarnam. Ook het uitlezen van ringen en
kleurcodes maakte duidelijk dat een vogel
behoorlijke afstanden aflegt. Van NoordSiberië tot Schalkwijk en weer terug. Al met al
kregen de aanwezig leden een goed beeld
van waar de diverse werkgroepen mee bezig
waren. We danken NME Houten voor hun
goede voorzieningen.

Crowdfunding weidevogels geslaagd
De crowdfunding voor de weidevogels is geslaagd. We hebben een bedrag van bijna 4800
euro opgehaald. Zes dagen voor het einde van de campagne zijn we met een grote sprong
over de eindstreep van 4500 euro gegaan, dankzij een donatie van maar liefst € 460,- ter ere
van de verjaardag van de heer Van Vliet. In plaats van cadeaus had hij liever een donatie
naar de weidevogels. In de dagen hiervoor leidde zijn wens ook al tot meer dan €100,- aan
losse donaties.
We zijn iedereen die de actie de afgelopen tijd heeft
gesteund enorm dankbaar. Vooral natuurlijk alle
donateurs, maar ook iedereen die onze berichten
heeft geliked, gedeeld of op een andere manier
reclame heeft gemaakt voor de campagne.
Ten slotte verdienen ook de volgende bedrijven,
instellingen en organisaties nog een eervolle
vermelding voor hun steun: Duurzaamheidsfonds
Houten, Stichting Mazzel, de NVM (Nederlandse
Vereniging van Makelaars en Taxateurs), GroenLinks
Houten en de Lions Club Houten. Allemaal hartelijk
bedankt!
Het laatste nieuws over de weidevogels in Houten en
Schalkwijk vindt je op deze facebookpagina:
https://www.facebook.com/weidevogelshouten/

Rooster van aftreden bestuur
Linda Flipse is gestopt als secretaris. Linda van harte bedankt voor je werkzaamheden. Ko
Bos is toegetreden als bestuurslid. Er is nu een nieuw rooster van aftreden.
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Nieuwjaarsexcursie Nieuw Wulven
Bijna 30 mensen liepen op 1 januari mee met de traditionele Nieuwjaarswandeling
georganiseerd door de Milieu Werkgroep Houten. Ze kregen van Ben Hermans te horen wat
de laatste ontwikkelingen zijn (zie verder in deze nieuwsbrief). Na de uitleg bij het
informatiebord bij de parkeerplaats aan de Rijsbruggerweg werd op twee plaatsen halt
gehouden. Rose Dlhopolsky leidde de groep over een struinpad door het bos, een korte
route bij het begin van Entreebos en onderdeel van het Slagmaatpad. Verderop stonden we
stil op het uitkijkpunt met uitzicht op Houtense vlakte en Fort bij Vechten. Boven bevindt zich
een windroos, ook onderdeel van het Slagmaatpad. Het leert kinderen kijken naar wat er in
elke richting te zien is.

Fietsexcursie naar de broedvogels
Op 30 april om 8.00 uur organiseren we een fietsexcursie naar de broedvogels van Nieuw
Wulven. Het is nog vroeg, maar het zingen van de vogels is dan op zijn mooist. Net als in
eerdere jaren zal Ben Hermans u meenemen in de vroege ochtend en u wijzen op de vogels
in het bos. Het vertrek is stipt om 8 uur vanaf de gemeentetoren aan het Onderdoor.

Inventarisatie Broedvogels Nieuw Wulven
Komend voorjaar wordt er weer geïnventariseerd op broedvogels in Nieuw Wulven. Onze
deskundige vogelaars lopen een rondje in het zuidelijk deel tussen Rondweg en Zijlgraaf. De
data zijn 12 en 25 maart, 9 en 22 april, 7, 20 en 27 mei, 5 en 18 juni en 2 juli. Wil je
meelopen in zo'n rondje, dat kan. Wel vroeg opstaan, met zonsopgang vertrekken
we. Inlichtingen Ben Hermans: benphermans@xs4all.nl of 030 - 6373831.

Ontwikkeling Nieuw Wulven
Een deze dagen worden de plannen voor Nieuw Wulven openbaar. Ondernemers van
stichting Natuurlijke Recreatie willen nabij het speelbos horeca beginnen en recreatieve
activiteiten ontplooien. Op 25 januari hadden we een gesprek met hen.
Bij recreatieve activiteiten moet je denken aan trekkershutten, een vergaderlocatie met
horecavoorziening en een stormbaan. Om dit bereikbaar te maken voor het grote publiek is
er een parkeerplaats nodig en een ‘uitprikker’ vanaf de Rondweg. Deze komt ergens tussen
de Weiden en de Velden.
De toenemende activiteit verstoort hier de rust. Uiteraard zijn we als Milieu Werkgroep
Houten niet gelukkig met de situatie en we zijn hierover in gesprek met diverse politieke
partijen. Anderzijds is dit bos aangelegd ook aangelegd voor recreatie.
De komst van de ondernemer is het gevolg van de plannen van de regering om bepaalde
natuurgebieden niet meer te willen onderhouden. Ook het bos Nieuw Wulven moet zichzelf
binnenkort bedruipen. Maar we hebben sterke twijfels of de ondernemer voldoende
inkomsten krijgt om de pacht te betalen, waarmee het bos wordt gefinancierd. Er is altijd een
kans aanwezig dat straks om uitbreiding wordt gevraagd, bijvoorbeeld om meer inkomsten te
kunnen genereren.
Verder weten we dat Nieuw Wulven mogelijk recreatief wordt gekoppeld aan de forten zoals
Fort bij Vechten en Fort Rijnauwen.
Gelukkig is een klein deel van het bos nu toegewezen als Nationaal Natuur Netwerk
(voorheen EHS). Het gaat om het Bunnikse deel, het bosgebied tussen Mastwetering en
Zijlgraaf inclusief de plasjes die een oude rivierarm markeren. Hierdoor is iets minder geld
nodig dan eerst om het bos te onderhouden.
Verder heeft Staatsbosbeheer ons gemeld de wandelpaden te verbeteren. In juni wil
Staatsbosbeheer ook diverse activiteiten ontplooien op de forten. Let op de lokale kranten
voor meer informatie.

Belangenbehartiging
Als Milieu Werkgroep Houten zijn we actief met belangenbehartiging. Nadat we vorig jaar
een goede bijdrage hebben geleverd op de nota dierenwelzijn, zijn we nu actief o.a. met Fort
Honswijk, de bomen van Houten en de komst van een weg van Wijk bij Duurstede naar
Nieuwegein via Schalkwijk.
Helaas is het ons niet gelukt om mee te denken over de dijkverzwaring van de Lekdijk die
gaat plaatsvinden. Mocht u ook af en toe willen meedenken of een inspraakreactie willen
schrijven namens de Milieu Werkgroep Houten, dan kunt u reageren naar
info@milieuwerkgroephouten.nl Een dergelijke reactie wordt altijd gewaardeerd door de
partijen die er om vragen, zodat er een weloverwogen besluit kan worden genomen. Wat
betreft de Lekdijk is het nog niet te laat. De plannen zijn ook via internet te vinden en er is
nog tijd om te reageren.

MWH start met een vlindergroep
MWH wordt steeds actiever met vlinders. Waren we eerst alleen met nachtvlinders bezig,
tegenwoordig is ook met dagvlinders.
Op de website van de Milieu Werkgroep Houten richten we binnenkort een pagina in voor
deze nieuwe werkgroep Vlinders. De vlindergroep houdt zich bezig met het waarnemen van
vlinders. Els en Rose zijn hier aanspreekpunt van. Je kunt dan vooral zien hoe we werken en
plezier hebben met onze gemeenschappelijke natuurhobby.
Dagvlinders
Vanaf april starten de vlinderwaarnemingen bij de nieuwe Vlinderidylle aan de Veste.
Wanneer je hier mee wilt werken door eens in de zoveel weken een vlinderwaarneming uit te
voeren, dan horen we graag van je.
Nachtvlinders
Aan de Nationale Nachtvlindernacht doen we
dit jaar ook weer mee. Dit keer wordt de
Nationale Nachtvlindernacht gehouden bij
het NME aan de Keercamp. Dat betekent dat
we voorzieningen in de buurt hebben. De
Nationale Nachtvlindernacht is vrijdag 25
augustus. Bezoekers zijn welkom en nadere
informatie volgt nog.
Mensen die zijn geïnteresseerd in het
waarnemen van vlinders (dagvlinders en
nachtvlinders) kunnen zich melden
via info@milieuwerkgroephouten.nl

Colofon
De Nieuwsvlinder is een uitgave van de Milieu Werkgroep Houten. Deze verschijnt vier keer per jaar
en wordt verspreid per e-mail. Heeft u een ander e-mailadres, geef dan uw nieuwe e-mail door aan
info@milieuwerkgroephouten.nl
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Volg ook de Milieu Werkgroep Houten op facebook: https://www.facebook.com/MWHouten/ of de website
www.milieuwerkgroephouten.nl

