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Twitter: www.twitter.com/mwh
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Fietsexcursies 2012
16 september - Nieuwe Hollandse Waterlinie - vertrek 10.00 uur gem. huis oude ingang ‘t Kant
21 oktober – Paddenstoelen - vertrek 10.00 uur gem. huis oude ingang ’t Kant

Ad van Heuven erelid Milieu Werkgroep Houten
Ad van Heuven is op 5 augustus 2012 erelid gemaakt van de Milieu Werkgroep Houten. Dit gebeurde tijdens
de viering van zijn 60e verjaardag in het oude stationsgebouw.
Ad heeft gedurende lange tijd een bestuursfunctie bekleed binnen de Milieu Werkgroep Houten. Voornamelijk
als voorzitter. Daarbij wist hij in eerste instantie de Milieu Werkgroep Houten nieuw leven in te blazen en
vervolgens deze goed op de kaart te zetten.
Begin dit jaar is Ad opgevolgd door Roel Melchers. Voor het huidige bestuur aanleiding om Ad erelid te maken.
De viering van zijn verjaardag was daarbij een mooie gelegenheid.
Ad zei heel blij te zijn met het erelidmaatschap. Hij is het tweede erelid die de Milieu Werkgroep Houten rijk is.

Knotseizoen 2011 - 2012:
Voor het seizoen 2011 – 2012 zijn er knot- en landschapsonderhouddagen op de volgende data:

Zaterdag 20 oktober 2012.
Knotten in het weiland achter veehouderij Miltenburg, Overeind te Schalkwijk; alle hout mag meegenomen
worden. Minder geschikt voor kinderen.

Zaterdag 03 november 2012: Landelijke Natuurwerkdag.
Op de Landelijke Natuurwerkdag zijn we te gast op fort “Werk a/d Korte Uitweg” in Tull en’t Waal.
Er worden wilgen geknot en ander landschapsonderhoud uitgevoerd. Geen hout mee te nemen (op het fort
stoken ze zelf).
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Locatie is geschikt voor kinderen vanaf ca. 12 jaar met begeleiding.
Er is – buiten de vaste knotgroep – ruimte voor 15 extra vrijwilligers.

Aanmelden via www.natuurwerkdag.nl.
Zaterdag 24 november 2012.
’s Morgens wilgen knotten bij de fam. Vulto, Provincialeweg te Schalkwijk (geschikt voor kinderen) en ’s
middags bij dhr. Woudenberg, Pothuizerweg te Schalkwijk (Niet geschikt voor kinderen). Alle hout mag
meegenomen worden.

Zaterdag 15 december 2012.
Wilgen knotten bij de fam. Reinhard en dhr. v. Schaik, Oudwulfseweg te Houten. Beide locaties zijn geschikt
voor kinderen. Alle hout mag meegenomen worden.
Zaterdag 12 januari 2013.
Wilgen knotten bij de fam. Bleuten te Schalkwijk. Matig geschikt voor kinderen. Geen hout mee te nemen.

Zaterdag 16 februari 2013. locatie moet nog besproken worden.
Zaterdag 09 maart 2013. locatie moet nog besproken worden.
Voor meer info kan men contact opnemen met Jaap ten Boer, coördinator van de knotgroep, per email:
j.tenboer@kpnmail.nl of GSM.nr.: 06-10.715.867.

Een andere varkenshouderij in Schalkwijk
Op woensdagavond 25 januari 2012 hebben Steef en Ton Uijttewaal hun plannen voor een nieuw bedrijf
toegelicht tijdens de ledenvergadering van de Milieu Werkgroep Houten.
De filmpjes over hun ideeën over een andere varkenshouderij zijn nu beschikbaar. Je kunt ze zien op de
website van Foodlog.nl. Het zijn mooie opnamen: in het eerste fimpje zie je de trots van boer Steef als hij het
over zijn varkens heeft. In het tweede neemt Steef zijn biggetjes mee naar de Vershof en vindt er een
spannend gesprek plaats met slager Stokman en zijn klanten. In het derde worden de varkens gevolgd naar de
slachter met unieke opnamen tot gevolg.
http://www.foodlog.nl/artikel/varkens-slagers-maar-dan-anders/
http://www.foodlog.nl/artikel/vlees-of-varkens-2-met-steef-naar-de-slager/
http://www.foodlog.nl/artikel/vlees-of-varkens-3-van-wie-komt-het-vlees/
Je kunt een reactie geven op de website van Foodlog, maar je kunt ook reageren naar ondergetekende via
benhmwh@xs4all.nl.
Ik ben benieuwd of zo’n vooruitstrevend initiatief als dat van Steef in Houten wordt gewaardeerd; en of het kans
van slagen heeft. Voel je je als consument aangesproken om zijn varkensvlees te kopen? Zou je betrokken
willen zijn bij de plannen van zijn bedrijf?
Ben Hermans

De werkgroepen zoeken:
De Milieu Werkgroep Houten kent verschillende werkgroepen. Deze zijn allemaal actief en sommige vol met
vrijwilligers. Toch kunnen sommige groepen af en toe nieuwe vrijwilligers gebruiken. Misschien is het iets voor
u?

Paddenwerkgroep
We zoeken mensen die willen helpen met het bouwen van het paddenscherm in februari. De werkzaamheden
betreffen enkele uren op een zaterdagochtend met het aanbrengen van een net, het plaatsen van palen en het
ingraven van emmers. Daarnaast zoeken we paddenoverzetters die ’s avonds of ’s ochtends de emmers
controleren en willen legen. Tenslotte zijn we op zoek naar mensen die oproepbaar zijn als padden massaal
oversteken op het Imkerspad ter hoogte van de Oorden/Hoven/Hoeven.
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Broedvogels
De broedvogelwerkgroep kan mensen gebruiken die mee willen doen met het tellen van vogels in Nieuw
Wulven. Het is vroeg in de ochtend in het voorjaar, rond zonsopkomst. Je loopt enkele ochtenden in het
voorjaar een ronde samen met anderen en neemt de verschillende vogels die er zijn waar. De waarnemingen
worden in een rapportage verwerkt.

Knotten
De knotgroep kan altijd mensen gebruiken. Het is een arbeidsintensieve maar gezellige klus op enkele
zaterdagen in de wintermaanden. Houd je van aanpakken, dan is dit iets voor jou. We zijn speciaal op zoek
naar een plaatsvervangende coördinator, zodat bij ziekte van de huidige coördinator het knotten altijd door kan
gaan.

Weidevogels
De Weidevogelwerkgroep heeft ook te maken met een natuurlijk verloop. Vanaf half maart tot half juni gaan we
in overleg met je bedrijfscoördinator het veld in. Dat doen we gemiddeld 1 keer per week en alleen bij mooi
weer. Samen met ervaren weidevogelaars verricht je tellingen en doe je beschermwerk.

Algemeen
Ben je bereid om mee te helpen met andere activiteiten, bijvoorbeeld contact onderhouden met andere
organisaties, een stand te bemannen of andere hand- en spandiensten te verrichten, dan kunnen we je zeker
gebruiken. Ook op educatieterrein kunnen we vrijwilligers gebruiken. Maar ook als je wilt meepraten met
plannen van gemeente, Hoogheemraadschap of Provincie ben je welkom.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@milieuwerkgroephouten.nl.
Meer weten over een bepaalde werkgroep, lees dan de informatie op de website:
http://www.milieuwerkgroephouten.nl/content/werkgroepen/werkgroepen.html

Ballonnen activiteitenmarkt zorgen voor zwerfafval
Zaterdag 1 september was er een gezellige en succesvolle activiteitenmarkt in Houten. Ook de Milieu
Werkgroep Houten was daar aanwezig.
Wel viel het ons op dat door veel organisaties ballonnen werden uitgedeeld. Dat ziet er op dat moment heel
vrolijk uit en het levert blije kindergezichtjes op, maar uiteindelijk komen al deze ballonnen als afval in het milieu
terecht. Hierdoor wordt Houten niet alleen smerig, ook dieren worden met het zwerfafval geconfronteerd.
De Milieu Werkgroep Houten heeft in de dagen na de activiteitenmarkt via de media organisaties opgeroepen
om de volgende keer uit te kijken naar andere milieuvriendelijke promotiemiddelen.
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Inspraak
In juli zijn twee inspraakreacties geschreven. Aan de gemeente Houten is een reactie gegeven op het
Voorontwerp bestemmingsplan 'Sport- & Werklandschap Meerpaal'. Aan het Hoogheemsraadschap Stichtse
Rijnlanden is een reactie gegeven op het ‘Ontwerp-peilbesluit Eiland van Schalkwijk’. U kunt beide reactie
nalezen op onze website: http://www.milieuwerkgroephouten.nl/content/publicaties.html

Contributie
Veel leden hebben inmiddels hun contributie overgemaakt. Na het bijwerken van de boekhouding blijkt dat een
aantal leden hun lidmaatschapsbijdrage nog niet over gemaakt hebben.
Dus… heb je de contributie over 2012 nog niet overgemaakt: dan kun je dat alsnog doen.
Stort € 5 op ING nr. 526 11 95 ten name van de Milieuwerkgroep Houten en vermeldt daarbij ‘contributie
2012’.
En eventueel ook, als dat uit het bankafschrift niet duidelijk is, voor wie die bijdrage bedoeld is.
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