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MILIEU WERKGROEP HOUTEN

Fort 't Hemeltje gaat publiek
Fort 't Hemeltje wordt openbaar toegankelijk terrein. Overdag althans mag je er binnenkort
vrij rondwandelen. Je moet dan wel het hek door en het fortwachtershuis van Jan van
Lamoen voorbij.
In de bomvrije kazerne op het fort zijn nu enkele bedrijven gevestigd. Deze zijn (uiteraard)
niet vrij toegankelijk. Het groot-onderhoud, zoals maaien, is in handen van Staatsbosbeheer.
De knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten zorgt jaarlijks voor het onderhoud van bomen
en struiken op het fort en op de buiten de fortgracht gelegen ringkade. Op het fort zijn in een
van de kanonremises voorzieningen getroffen voor een "vrijwilligersruimte".
Staatsbosbeheer heeft namelijk het plan om een groepje vrijwilligers samen te stellen voor
zaken zoals klein onderhoud en rondleidingen. Heb je daar belangstelling voor... neem eens
contact op met Tineke Harlaar van Staatsbosbeheer. Je kunt haar bereiken
via: t.harlaar@staatsbosbeheer.nl of via mobiel: 06-51 200 211.
Roel Melchers, voorzitter
06-51 279 332

Crowdfunding voor de weidevogels
Net als elders in Nederland neemt het aantal weidevogels zoals grutto, kievit, tureluur en
scholekster in de omgeving van Houten en Schalkwijk dramatisch af. Steeds minder vaak
zien en horen we deze mooie en markante vogels die horen bij het Nederlandse
weidelandschap. Dit heeft verschillende oorzaken. Door de intensieve landbouw zijn er te
veel verliezen van nesten en jongen en is er te weinig voedsel en schuilmogelijkheid voor
jonge vogels. Ook is er een toename van roofdieren zoals vossen.
De werkgroep Weidevogelbescherming Houten helpt de weidevogels door nesten en jongen
te beschermen tijdens werkzaamheden. De Stichting Weidevogelbeheer Eiland van
Schalkwijk helpt de vogels door een 10 ha groot weideperceel zo optimaal mogelijk te
beheren. Er is echter meer nodig om de weidevogels in onze omgeving te behouden.
Om ervoor te zorgen dat de weidevogels die er nog zijn een goede plek hebben zijn ook
afspraken gemaakt met meerdere boeren die nog redelijk wat weidevogels op hun land
hebben. De boeren passen hun werkzaamheden aan voor de broedende weidevogels. Het
gaat vooral om later in de tijd te maaien en te bemesten van het weiland. Dit betekent voor
de boeren minder gewasopbrengsten en extra werk en het is logisch dat zij daarvoor een
vergoeding krijgen. Per jaar gaat het om ongeveer € 7.500,-. Om deze maatregelen ook in
2017 mogelijk te maken willen de werkgroep, de stichting en de boeren de €7.500,- door
crowdfunding bij elkaar krijgen.
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Om een gezonde weidevogelpopulatie te behouden
is meer nodig. Daarvoor zijn enkele voldoende grote
gebieden nodig die optimaal voor weidevogels
worden beheerd. Hiervoor is dan nog meer geld
nodig. Hier werken werkgroep, boeren en stichting
ook aan maar dat vergt meer tijd. Ondertussen
proberen we echter met gerichte maatregelen zo
goed mogelijk te behouden van wat er nog is.
De crowdfundingscampagne start deze herfst. U hoort hier nog meer van.
Richard Zwartenkot
Coördinator Weidevogels

Fietsexcursies
Fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie
Met een groepje van 8 belangstellenden is op zondag 21 augustus de door de
Milieuwerkgroep Houten georganiseerde fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
gehouden.
Rond tien uur, het vertrektijdstip van ons samenkomstpunt: het gemeentehuis, viel er af en
toe een druppel. De vooruitzichten waren: af en toe een bui. En, achteraf, klopte dat precies.
We reden eerst naar het Werk aan de Groene Weg. Na de nog steeds aanwezige grondplaat
voor de “aspergestelling” (wering tegen aanvallende voertuigen) in de Achterdijk te hebben
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opgezocht heeft Peter Gijsbers (lid van de Milieuwerkgroep Houten en kenner van de NHW)
vanuit de voorste loopgraaf midden op het Werk aan de Groene Weg aangewezen en
uitgelegd hoe de Nederlandse verdediging er hier in 1914-1918 en later in 1939-1940 eruit
heeft gezien.
Dit verdedigingswerk aan 'onze' kant van de Lek, is pas, ruim een jaar geleden, weer
helemaal onder profiel gebracht. Groepsschuilplaatsen zijn uitgegraven, overtollige
bosschages zijn verwijderd en loopgraven zijn weer aangelegd. Er is zelfs een uitkijkpost,
bestaande uit zandzakjes, in ere hersteld. Alleen... het zand is vervangen door beton en het
echte jute houdt het maximaal zo'n jaar vol voordat het uit mekaar valt.
Er is een grote verscheidenheid aan groepsschuilplaatsen: je ziet er de bekende
P(-Pyramide) -types uit 1940. Maar ook de types 1918. Waarvan er enkele omgebouwd zijn
tot mitrailleurkazemat: deze groepsschuilplaats heeft dus een gat aan de vijand-kant
gekregen waar met een mitrailleur doorheen geschoten kan worden.
Er staat zelfs een zogenaamde G(-Gietstaal) -kazemat. Ook deze is gesloopt omdat de
Duitsers tijdens de oorlog dat gietstaal voor iets anders wilden gebruiken. Er zijn maar een
paar, stuk of vijf, intacte G-kazematten. Eentje staat op Fort Everdingen dat we later
bezochten.
Het liniepontje was gebeld en lag ons daarna aan
de steiger op te wachten om ons over te zetten naar
Fort Everdingen.
De beheerder ving ons hier op en gaf een
rondleiding van zo'n tweeëneenhalf uur door de
gebouwen en over het terrein. Wat is dit een
indrukwekkend fort. Omdat het fort nooit leeg
gestaan heeft en Defensie (laatste gebruiker was de
explosieven Opruimingsdienst) het fort goed
bewaakte, is het fort goed bewaard gebleven. We hebben alle ruimten, van de kelder
(ondanks de pompen nog erg nat) tot boven op het fort, in alle rust kunnen bekijken en
bewonderen. Momenteel is het nog afgesloten, maar het is de bedoeling dat het fortterrein
openbaar toegankelijk wordt.
Recent is het fort in pacht gegeven aan een brouwerij die daar bier wil gaan brouwen uit het
water dat opgeslagen wordt in de zogenaamde 'reinwaterkelders' van het fort: echt fortenbier
dus. Binnen een jaar, zo vermoed ik, zal dat zijn beslag krijgen.
Het fort, gebouwd in 1840, is een rond torenfort met een eigen gracht, inclusief ophaalbrug,
bestaande uit vier lagen. Inclusief de kelder en het dak waar kanonnen opgesteld konden
worden. Door twee ontwikkelingen van de artillerie (voor liefhebbers: de brisantgranaat en de
getrokken loop) werd het snel noodzakelijk om extra verdedigingskracht te installeren. Dat
werd de 'contraescarp': in een driekwart cirkel (aan de vijandige buitenkant van de gracht)
werd een extra bouwwerk, gedekt met aarde, rond het fort opgetrokken.
Samen met Fort Honswijk sluit Fort Everdingen het Lek-access af. Daarnaast bewaakt het
fort de waterinlaat naar het land ten oosten van de Diefdijk die van Fort Everdingen naar
Leusden loopt.
Pas later in de middag, het was toen ook weer droog, is de groep verder gefietst naar het
Werk aan het Spoel. Na een korte stop zijn we via het pontje Culemborg - Schalkwijk weer
richting Houten gereden.
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Een leerzame tocht die – ondanks de regen - door de exclusieve rondleiding door en rond
het fort voor ons relatief droog verlopen is. De tijd is omgevlogen.
Belangstellenden voor de fietstocht NHW 2017: volgend jaar augustus of september wordt
opnieuw zo’n tocht georganiseerd. Deze wordt tijdig aangekondigd in de Nieuwsvlinder en
Groene blaadje/Trefpunt.
Jaap ten Boer/Roel Melchers

Veel overeenkomsten tussen Fort Honswijk en Fort Everdingen.

Fietstocht naar ringslangen
Ruim dertig geïnteresseerden namen in juli deel aan de jaarlijkse ringslangexcursie die de
Milieu Werkgroep Houten organiseerde. De fietstocht ging naar het bos Nieuw Wulven, waar
door ringslangdeskundigen een aantal broeihopen wordt onderhouden. Een broeihoop is een
plek waar de eieren van slangen uitkomen en jonge ringslangen opgroeien. Deze broeihopen
mogen niet worden verstoord, daar de ringslang een beschermde slang is.
De geïnteresseerden kregen van twee gidsen uitleg.
Het is daarbij altijd een verrassing of er daadwerkelijk
slangen worden gezien. Zondag konden 2 kleine
ringslangen en 1 grotere worden bekeken en worden
vastgehouden. De gidsen hadden voorbeelden mee
van een ringslangvervelling, lege ringslangeieren en
een ringslangembryo op sterk water.
Ongevaarlijk dier
De ringslag is een ongevaarlijk schuw dier dat
algemeen voorkomt in Nederland. Het dier is niet
giftig en voedt zich vooral met amfibieën zoals kikkers,
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en kleine zoogdieren. De slang verstopt zich doorgaans voor mensen, behalve als ze lekker
ligt te zonnen op het warme asfalt. De ringslang is herkenbaar aan twee halvemaanvormige
vlekken in zijn hals en heeft een lengte van 100 tot 130 centimeter.
Ook andere natuur
Tijdens de wandeling stonden de gidsen ook stil bij de andere bijzonderheden die het bos op
dat moment toonde. Zo konden de aanwezigen een groene kikker, een groene
sabelsprinkhaan en ree-sporen van dichtbij bekijken. De aanwezige kinderen mochten ook
een brandnetel ‘aaien’ zonder geprikt te worden. Volgend jaar in juli wordt er opnieuw een
excursie naar de ringslangen georganiseerd.

Samenvatting Zienswijze Omgevingsvisie Kromme Rijngebied
Van Milieu Werkgroep Houten, ingediend augustus 2016.

De gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede ontwikkelen samen een
omgevingsvisie voor het Kromme Rijngebied. De vorige omgevingsvisie was een visie ‘oude
stijl’, deze visie ging uit van zogenaamde uitnodigingsplanologie: initiatieven liggen bij de
samenleving en plannen worden ook uitgevoerd door burgers, terwijl voor de gemeenten een
faciliterende rol is weggelegd.
Er staat veel goeds in de ontwerp-omgevingsvisie. Goede punten die MWH onderschrijft zijn
onder meer: toepassen van maatwerk, ‘off grid’ energiedoelstelling (hoewel het ontbreekt
aan gedegen onderbouwing hoe lokale opwekking van alle energie bereikt kan worden), en
de uitwerking van een visie op de Rijndijk als recreatieboulevard.
Desalniettemin mist MWH essentiële onderdelen, terwijl de nieuwe vorm van
uitnodigingsplanologie onzes inziens juist meer dan voorheen moet voorzien in stevige
handvatten, heldere leidraden, goed omschreven doelen en een samenhangende visie op
het gebied om richting te geven aan nieuwe plannen vanuit de samenleving. Met andere
woorden, MWH dringt aan op een omgevingsvisie die de nodige ijkpunten verschaft om
nieuwe ontwikkelingen aan te toetsen.
Samenvattend pleit MWH in het belang van het behoud van de waarden van het Kromme
Rijngebied daarom voor:







een samenhangende visie op het Kromme Rijngebied gebaseerd op een gedegen
analyse en aansluitend bij het gevoerde beleid tot nu toe;
erkenning van het feit dat het Kromme Rijngebied de status heeft van nationaal
landschap, uitgewerkt in volledige en puntige beschrijving van al haar natuur-,
landschappelijke-, en cultuurhistorische waarden;
concrete doelen, alsook manieren waarop deze kunnen worden gerealiseerd (MWH
stelt in haar zienswijze voor om de gebiedskwaliteiten van het oeverwallengebied en
de Nieuwe Hollandse waterlinie te versterken, en daarbij de Kwaliteitsgids Utrechtse
landschappen te gebruiken. De volledige zienswijze is te vinden onder ‘2016’ op
http://www.milieuwerkgroephouten.nl/over-milieu-werkgroep-houten/inspraakreacties/);
opsomming van alle belangrijke spanningsvelden tussen de verschillende functies en
uitwerking per spanningsveld in concrete keuzes die recht doen aan de status van
nationaal landschap;
opsomming en weergave op de kaart(en) van alle vigerende wet- en regelgeving per
deelgebied en/of het hele plangebied. Doel moet zijn om zo snel mogelijk inzicht te
bieden in de samenhang tussen de visie en al vastgesteld beleid;
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beperking van het aantal toegestane experimenten tot een of enkele vanwege het feit
dat experimenten kunnen mislukken, maar de impact op het gebied mogelijk niet of
slechts gedeeltelijk omkeerbaar is.

De Landelijke Natuurwerkdag
De Landelijke Natuurwerkdag wordt gehouden op
zaterdag 5 november rond woontoren/kasteel
Vuylcop in Schalkwijk. De vaste knotters van de
knotgroep Houten hoeven zich niet apart op te
geven (zijn al meegenomen in de aanmelding).
Bezoekers voor het "kinder-gebeuren" graag
aanmelden via www.natuurwerkdag.nl.

Ringslangen in Nieuw-Wulven
De vereniging Milieu Werkgroep Houten biedt informele, die dus geen status van vereniging
of stichting hebben, milieu-initiatieven een platform om hun zeggingskracht te vergroten. Zo
krijgt de knotploeg een gironummer waarop de knotsubsidie gestort kan worden en kan de
groep die weidevogels beschermt voor nieuwe beschermers putten uit het ledenbestand van
de vereniging.
Zo bestaat er ook een 'werkgroep ringslangen' die in het bos Nieuw-Wulven acht broeihopen
onderhoudt.
Rond 2005 hebben de gemeente, Staatsbosbeheer en de provincie broeihopen aangelegd.
Op een informatieavond bleek er behoefte aan personen die die broeihopen willen
onderhouden. Daar zijn toen een paar mensen in geïnteresseerd geraakt. Die personen
hebben zich aangesloten bij onze vereniging en bij het RAVON (zie verderop).
Van nature huizen en broeden ringslangen in mesthopen en in hopen composterende
bladeren en takken, omdat het daar een beetje warm is. Die condities zijn nu te schaars:
open mesthopen mogen niet meer en het bos Nieuw-Wulven is te veel park om voldoende,
ongeplande, hopen bladeren en takken op te leveren.
Elk jaar moeten eind maart de broeihopen 'omgezet' worden: de hopen, die dan ingeklonken
zijn tot zo'n veertig centimeter, worden uit mekaar gehaald. De veerkrachtige eierschalen
worden geteld (en gerapporteerd aan het Ravon: reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek
Nederland) en verwijderd. En ten slotte wordt er een nieuwe broeihoop van ruim anderhalve
meter opgezet met takken (die de vrijwilligers zelf verzamelen), bladeren (afkomstig van de
bladeropruimacties van onze gemeente en... door de gemeente bij de broeihopen
afgeleverd!) en paardenmest (uit de stallen van Slagmaat).
Voor dat omzetten is een groot aantal mensen nodig: ruim twintig. Beetje afhankelijk of er
een of twee zaterdagen nodig zijn voor die acht broeihopen. Wil je een keer meedoen...
welkom... houd de aankondiging in de Nieuwsvlinder, periodiek van de milieuwerkgroep, in
de gaten.
Maar naast dat omzetten doet de werkgroep, bestaande uit zo'n 6 personen, ook andere
dingen. Zo zijn de vrijwilligers ingedeeld in 'routes'. Ze lopen dan de broeihopen langs voor
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onderhoud (verwijderen onkruid) en waarnemingen (beschadigingen?). Er wordt
gerapporteerd aan het RAVON. Het Reptielen-, Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland.
Verder worden de ringslangen geïdentificeerd. Dat kan door een foto te maken van de buik
van de ringslang; daar zit een uniek vlekkenpatroon. Maar de herkenning van dezelfde
ringslang is best moeilijk. Ten slotte worden broeihopen soms gemonitord met een camera
die gaat draaien als er beweging is om te kijken welke roofdieren de broeihopen verstoren.
Een ringslang is trouwens een beschermd dier: slechts met een vergunning mag je de
slangetjes oppakken en broeihopen bewerken.
Ons ringslangenproject is best succesvol.
Dat willen we graag uitdragen. Daarom nodigen wij jou uit om mee te helpen als er
broeihopen omgezet moeten worden (houd in maart de Nieuwsvlinder in de gaten) en
organiseren wij excursies: een keer per jaar een zogenaamde zondagse fietstocht van de
milieuwerkgroep en op verzoek bijvoorbeeld voorscholen.
Meer weten:
Peter van Wieringen,
0614 393 455
of: peter@natuurenfoto.nl
Kijk ook op: www.natuurenfoto.nl

Meepraten met overheidsplannen. Iets voor u?
Regelmatig wordt de Milieu Werkgroep Houten benaderd om mee te denken of wordt
betrokken bij plannen of ontwikkeling van de Overheid. Denk daarbij aan gemeente,
provincie of Hoogheemraadschap. In de vorige Nieuwsvlinder hebben we een oproep
gedaan. Een aantal mensen heeft gereageerd en ondertussen zijn de eersten in gesprek met
de Gemeente Houten over de ontwikkeling van de hagen.
Hebt u affiniteit met een bepaald onderwerp, geef dit dan door aan ons via
info@milieuwerkgroephouten.nl. De mogelijke onderwerpen kunnen zijn:







Bomen
Landschapsbeheer
Groenvoorziening, niet bomen zijnde
Dierenwelzijn
Vissen en ander waterleven
Energie (wind, schaliegas)

We verwachten dat we eens in de paar jaar een beroep op u zullen doen.
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De boom van Nijpels
In de wijk De Gilde is in mei een kastanjeboom gekapt die ooit door minister Nijpels en
burgemeester Bransen is geplant. Deze boom stond voor de deur van een van de
wethouders, die rond die vlak na de kap zonnepanelen op zijn dak kreeg. In de buurt
ontstond onrust en ging het verhaal dat de boom gezond was en gekapt is voor de
zonnepanelen van de wethouder. Er verscheen zelfs een website van bewoners met de
centrale vraag “waar is onze kastanjeboom?”.
Van de gemeente Houten weten we dat een paar jaar geleden op de Beverakker ook sprake
was van de kap van gezonde bomen, zodat zonnepanelen konden functioneren. Dit tegen de
zin in van ambtenaren, maar vanuit een politieke keuze door het college toch doorgezet.
Omdat we graag met een betrouwbare gemeentepartner om tafel zitten en het hier de
milieuwethouder betreft, hebben we een WOB-verzoek ingediend. Dit is later afgeschaald
naar een informatieverzoek. Uit de beantwoording door de allerhoogste ambtenaar van de
betreffende onderdeel blijkt dat de boom inderdaad ziek was. De wethouder zou volgens de
gemeente geen enkele vorm van inspraak hebben of de boom zou blijven of verdwijnen.
Dit antwoord stelde ons gerust, waardoor we de gemeente Houten als een betrouwbare
gesprekspartner kunnen blijven zien.

Vlinders
De Gemeente Houten en De Vlinderstichting zijn gestart met de aanleg van een Vlinderidylle
langs de Waterveste en Voorveste. Over een strook van enkele honderden meters wordt een
parkachtige strook bloemweiden aangelegd. Tussen de weiden komen wandelpaden. De
bloemen zijn ideaal voor vlinders, maar ook voor andere insecten. Diverse organisaties,
waaronder de Milieu Werkgroep Houten steunen dit project. Zo dragen we bij aan een
insectenhotel. De opening staat gepland op 12 oktober om 15.30 uur.
Op 2 november organiseren NME Houten en de Milieu Werkgroep Houten een lezing over
vlinders. Peter van Wieringen (Gemeente Houten) en Kars Veling (Vlinderstichting) zullen
spreken. Leden van MWH hebben gratis toegang. Niet leden betalen 2 euro. U kunt zich
opgeven via de website van MWH.
Geef u hier op: http://www.milieuwerkgroephouten.nl/event/lezing-vlinders-en-vlinderidylle/

Radio maken... Wat voor jou...?
Houten FM, ons eigen, Houtense radiostation, is te beluisteren op
https://www.houtenfm.nl/ (internetradio) of via de ether op 107.3 FM. Zoals je op de website
kunt zien heeft onze radio een indrukwekkend programma dat verzorgd wordt vanuit een
professionele studio.
Wat er nog mankeert is een 'blok' van twee uur, waarmee wij bezig zijn: het milieu. Heb jij al
langer je eigen radioprogramma willen hebben... en draag jij je milieu-hart op de goed
plaats... Misschien liggen hier je kansen.
Meer weten... Pleeg een belletje met Houten FM (030-302 07 65) en vraag naar Gerard
Hurkmans, de directeur. Maar wil je eerst wat meer achtergrond hebben... Schroom niet om
mij op te bellen.
Roel Melchers, bestuurslid.
0651 279 332
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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
Contactpersonen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Wintervogels Blokhoven
Knotwerkgroep
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangmonitoring
Weidevogelbescherming
Redactie Nieuwsvlinder

Roel Melchers
(06) 51279332
admin@milieuwerkgroephouten.nl
Frank Magdelyns
(030) 636 11 11
frank.magdelyns@gmail.com
Linda Flipse
Jaap ten Boer
(030) 637 39 73
j.tenboer@kpnmail.nl
Rose Dlhopolsky
Sjerp Weima
sjerplevier@gmail.com
Jaap ten Boer
j.tenboer@kpnmail.nl
Ben Hermans
benhmwh@xs4all.nl
Henny Honkoop
honkooph48@gmail.com
Peter van Wieringen
ringslangen@natuurenfoto.nl
Richard Zwartenkot
zwartenkot@ziggo.nl
Frank Magdelyns
frank.magdelyns@gmail.com

(030) 635 09 89
(030) 637 39 73
(030) 637 38 31
(030) 888 03 70

(030) 677 48 53
(030) 636 11 11

Volg ook de Milieu Werkgroep Houten op facebook: https://www.facebook.com/MWHouten/
of de website www.milieuwerkgroephouten.nl
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