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Namen en telefoonnummers van contactpersonen:
Werkgroep wintervogels Blokhoven

Sjerp Weima

Knotwerkgroep
Weidevogelbescherming
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangmonitoring
Nieuwsvlinder per email
Redactie Nieuwsvlinder

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

Ledenadministratie
Penningmeester
Algemeen Secretariaat MWH
Contactpersoon IMH
Webmaster
Website:

sjerplevier@gmail.com
635 0989
637 3973
635 0498
637 3831
636 2857
van-wieringen@zonnet.nl
advanheuven@kpnmail.nl
koopzand@casema.nl
info@milieuwerkgroephouten.nl

advanheuven@kpnmail.nl
636 2857
288 9125
635 0817
info@milieuwerkgroephouten.nl

www.milieuwerkgroephouten.nl

Contributie: € 5,00 per kalenderjaar. Postgiro 5261195 tnv Penningmeester Milieu Werkgroep Houten.
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Eco-Move
Eco-Move, een initiatief van een uitkeringsgerechtigde uit Houten die zich aan het oriënteren is of zijn initiatief
tot het starten van een eigen bedrijf levensvatbaar is in de zin dat het de mogelijkheid biedt uit de uitkering te
raken en zich in eigen onderhoud kan voorzien. Die dat graag wil doen vanuit een maatschappelijk en
ecologisch verantwoorde manier van ondernemen. Gericht op de unieke Houtense infrastructuur, Houtense
ondernemers, natuur en milieu, en sociaal personeelsbeleid.
Eco-Move een bedrijf dat zou willen voorzien in :
* Eco-taxi, : per fietstaxi of per elektrisch groepsvervoer,
* Ecoerier : fietskoerier, voor het halen en bezorgen van kleine postzendingen/ medicatie/ sleutels ter
duplicatie/ stoomgoed/ bloemen
* Eco- Transport : kleingoed per bakfiets of elektrisch vervoer, Kringloopgoederen, grof vuil/ middelgrote
aankopen
* Eco-Wheel verhuur, bakfietsen, fietskarren, trapkarren
* Eco- Lease : Bakfietsen
* Eco- koop : verkoop ecologische producten/ materialen
Momenteel houd ik me sterk bezig met oriëntatie, netwerken, informatie vergaren en conditie opbouwen voor
fietsactiviteiten. Vooralsnog zit ik nog in de ontwikkelingsfase van het fenomeen "de fietstaxi" .
Heeft u op welk vlak dan ook suggesties. adviezen of iets dergelijks laat het mij dan zeker weten, wellicht is dat
in te voeren of vorm te geven!
Lars
Eco-Move@live.nl

Biodiversiteit in Houten
Begin september is er een tweede vergadering geweest tussen verschillende Houtense groeperingen die zich
bezighouden met natuur en milieu. Onder leiding van de gemeente was het thema biodiversiteit. De gemeente
is bezig met plannen hiervoor en brengt in kaart wat vrijwilligers in Houten al doen. Tevens kon door de
deelnemers worden aangegeven waar aandachtspunten voor de gemeente lagen.
Vanuit de Bijenhoudersvereniging Bunnik/Houten is het idee ontstaan om met zijn allen in mei volgend jaar een
groot evenement te organiseren. Verschillende natuur en milieugroeperingen presenteren zich daar en ook
komt er dan een centraal podium waar Houtense groeperingen optreden. Het moet een gezellige dag worden,
waarbij de groene kant van Houten onder de aandacht wordt gebracht. Het festival zal in het kader
van biodiversiteit en bestuivende insecten staan.
De plannen zijn pril. Een eerste uitwerking wordt opgepakt door vertegenwoordigers van de bijenhouders,
volkstuinen, gemeente Houten en Kinderboerderij. Wie ook betrokken wil zijn of er meer over wil weten kan
contact opnemen met info@milieuwerkgroephouten.nl
Frank Magdelyns

Knotseizoen 2011 – 2012
Voor het seizoen 2011 – 2012 zijn er knot- en landschapsonderhouddagen op de volgende data:
Zaterdag 22 oktober: Weiland Johan Vernooij aan de Achterdijk te Schalkwijk
Zaterdag 5 november: Landelijke Natuurwerkdag op “het Werk aan de groene Weg”
Zaterdag 19 november: Weiland Hen van Noort aan de Achterdijk te Schalkwijk
Zaterdag 10 december: Weiland Jochem Floor aan de Heemsteedseweg te Houten
Zaterdag 14 januari:
nog geen definitieve afspraken
Zaterdag 11 februari: Met Stichtse Groenlanden en knotgroep Nieuwegein
Zaterdag 3 maart:
Weiland Stef van Rinsum aan de Waalseweg in Tull en ‘t Waal
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De Natuur en Milieufederatie Utrecht
Groene peiler en adviespunt
Regelmatig heeft de Milieu Werkgroep Houten contact met de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De Natuur en
Milieufederatie Utrecht (NMU) is een professionele organisatie met 13 medewerkers die zich inzetten voor een
mooie en duurzame provincie Utrecht. In elke provincie bestaat zo’n milieufederatie. Ze onderhouden een
netwerk van actieve groepen en betrokken natuur- en milieubeschermers. Via peilingen vragen ze de mening
van bewoners over actuele onderwerpen. Zie http://www.degroenepeiler.nl/ waar je je kunt aanmelden voor de
groene peiler in Utrecht.
De MWH is aangesloten bij de NMU. Samen sta je immers sterker. De NMU informeert en ondersteunt lokale
groepen en zorgt bovendien voor de inbreng van het milieugeluid in de provinciale politiek en in de plannen van
gemeenten en waterschappen. De NMU kijkt kritisch naar plannen van beleidsmakers en overheden, maar
geeft ook alternatieven voor een leefbare woon- en werkomgeving. Ten slotte organiseert de NMU regelmatig
bijeenkomsten en cursussen en geeft nieuwsbrieven uit.
Informatie over de NMU is te vinden op http://www.nmu.nl/. Tevens kun je jij op deze site aanmelden voor de
nieuwsbrief met de laatste stand van zaken over actuele onderwerpen en de aankondiging van activiteiten.
Voor adviezen onderhoudt de NMU het adviespunt ruimte http://www.nmu.nl/adviespunt_ruimte.
Ben Hermans

De mooiste!
Degenen die er de vorige keren ook bij waren ,waren het unaniem eens:dit was de mooiste!
De mooiste nachtvlindernacht die we in Houten gehad hebben.
Er waren minder bezoekers, maar des te meer vlinders.
Alles werkte mee op vrijdagavond 2 september: het weer was optimaal, de stroop werkte uitstekend, het
aggregaat waarop de kwikdamplamp was aangesloten pruttelde lekker door en last but not least: dankzij een
subsidie van de gemeente Houten hebben we en lichtval met een blacklight aan kunnen schaffen.
Deze laatste methode hebben we dit jaar voor het eerst toegepast. Veel dank dus aan Koen Helling van de
gemeente Houten die dit voor ons geregeld heeft. Dank ook aan Marc, Ariena en Eveline die de Houtense
Nachtvlindernacht mogelijk maakten.
En wat we gezien hebben?
Hierbij het voorlopige, niet volledige lijstje:
- vierkantvlekuil
- witte-l-uil
- rood weeskind
- piramidevlinder
- parelmoermot
- hagedoornvlinder
- bruine snuituil
- essengouduil
- grote appelbladroller
- bruine grijsbandspanner
- waterlelievlinder
- vlinder-eikenprocessierups
- schermbloemdwergspanner
- kroosvlindertje
- appeltak
- braamvlinder
- goudvenster
- roesje
- open-breedbandhuismoeder

Rood weeskind

Jacqueline Theunissen
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foto: Els Tove

Stage bij Milieu Werkgroep Houten
Mijn naam is Maartje van Harten. Ik zit in 4 vwo op College de
Heemlanden. Ik loop stage bij de Milieuwerkgroep Houten. Op
3 september was de jaarlijkse activiteitenmarkt op het Rond
waar alle vrijwilligersorganisaties zich presenteren. Ook de
milieuwerkgroep was er weer bij. De stand was een succes, we
stonden op een goede plek direct naast La Place. Ook was het
prachtig weer, misschien iets te warm als je er de hele dag
moet staan maar voor de bezoekers lekker om rond te lopen.
Veel mensen kwamen kijken naar de foto’s (vooral naar die
van de ringslang) en een aantal waren ook geïnteresseerd in
het wilgenknotten (en/of lid worden van de milieuwerkgroep).
Ook met behulp van twee activiteiten voor jongere en oudere
kinderen zijn er veel mensen wezen kijken. Het duurde even
voor het op gang kwam maar zodra we voorbijgangers
begonnen uit te nodigen ging het al beter.
Voor de jongere kinderen had ik een boom gemaakt. In die
boom hingen verschillende vruchten en noten. Vervolgens
moesten ze uit een box, met allerlei verschillende soorten
fruit/groenten/noten etc., kiezen welke wel in de boom hoorden
en welke niet. Voor de oudere kinderen had ik een puzzel
gemaakt.
Deze bestond uit allerlei vragen. Je moest er bijvoorbeeld
bomen met hun namen verbinden. Als je de puzzels gemaakt
had kon je iets uit de snoep pot pakken.
Eerst was het plan om ook muziek over het thema (bomen/natuur) te draaien. Maar er bleek al genoeg luide
muziek op het Rond zelf te zijn dus dat ging niet door. Ondanks dat hebben we een erg geslaagde
activiteitenmarkt/dag gehad.
Maartje van Harten

Aan de leden
Een groot aantal leden heeft inmiddels de (achterstallige) contributie betaald. Een aantal leden heeft dit nog
niet gedaan.
De penningmeester verzoekt u via deze Nieuwsvlinder om indien u uw contributie en eventuele achterstallige
contributie ad € 5,00 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 contributiejaar
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