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MILIEU WERKGROEP HOUTEN

Zo werkt jouw vereniging…
'Milieu' is heel erg breed. Hoe wordt er nou bepaald wat er door de vereniging opgepakt
wordt?
Dat brengt ons meteen op de rol van het bestuur. We zien het bestuur NIET als baas van de
vereniging.... Eerder vinden wij, dat het bestuur een exponent, een afgeleide, moet zijn van
de vereniging. Het bestuur is van de leden... NIET andersom: leden zijn er NIET ter
meerdere eer en glorie van het bestuur! Weliswaar zal het bestuur initiatieven nemen, maar
als die initiatieven geen wortel schieten onder de leden... is zo'n initiatief ten dode
opgeschreven. In deze Nieuwsvlinder daar een voorbeeld van.
We vinden het als bestuur belangrijk dat we aandacht besteden aan het plan van de
gemeente om in 2040 'off grid' te zijn: dat we onze energie dan dus zelf opwekken en niet
meer aangesloten hoeven te zijn op het landelijke elektriciteits- en gasnet. We vinden dit een
ideologische exercitie waar een milieuvereniging bij betrokken moet zijn. Belangstelling bij
het bestuur is er... maar als niemand van de leden deze zaak kan trekken... loopt het initiatief
dood.
Maar andersom werkt het ook: een lid met een milieuaspect waar hij zijn schouders onder wil
zetten, kan rekenen op de steun van het bestuur. Dat betekent dan dat zo'n iemand de naam
van jouw vereniging mag gebruiken in zijn communicatie naar buiten... naar de gemeente
bijvoorbeeld. En onze staat van dienst is dusdanig, dat dat een slok op een borrel scheelt! Zo
loopt een van onze leden het vuur uit de sloffen om de ontwikkeling van Fort Honswijk in
goede banen te leiden... ondersteund door het bestuur. Dus... ben benieuwd of we dat 'off
grid'-denken een plaats gaan geven binnen onze vereniging.
Roel Melchers, voorzitter

De boer op
We vinden, dat we wat meer naar buiten moeten treden. Naar buiten treden doen we nu ook
al. Denk aan de nachtvlindernacht en de zondagse fietstochten. Maar we vinden, dat de
werkgroepen ook over hun werk moeten verhalen in het NME, het Natuur- en Milieu
Educatiecentrum vlakbij de kinderboerderij. Vandaar dan we nu met de werkgroepen in
overleg zijn om daar een presentatie te geven. We denken nu aan zo'n vier bijeenkomsten
per jaar van een kleine twee uur. De eerste hopen we te organiseren in juni van dit jaar. Wat
de doelgroep betreft, loopt er nog een discussie binnen het bestuur. We willen de
presentaties eigenlijk aanbieden aan de Houtense bevolking. Maar aan de andere kant
vinden we ook dat leden toch op de een of andere manier voordeel moeten hebben van hun
lidmaatschap. En moeten ze het gevoel hebben, dat ze wat terugkrijgen voor de contributie
die ze betalen. Kortom... houd de agenda van juni in de gaten.

Padden op het Imkerspad
Elk jaar op vochtige zachte avonden in maart en april is er kans op paddentrek. Met een
groep vrijwilligers lopen we langs het Imkerspad. Wanneer we padden en kikkers op het
fietspad zien, halen we ze weg en zetten die in het gras aan de waterkant. Daardoor
voorkomen we dat de padden en kikkers de oversteek met hun leven moeten bekopen.
Twee leden van de paddenwerkgroep lopen elke avond door het Imkerspad en controleren
de situatie. Wanneer de paddentrek op gang lijkt te komen, wordt er snel opgeschakeld naar
meer vrijwilligers. Gewapend met een emmer en een zaklantaarn wordt dan intensief
gecontroleerd. Ieder vaak op een deel van de route.
Help je ook mee? Neem dan contact op
met Henny Honkoop
honkooph48@gmail.com of
info@milieuwerkgroephouten.nl.
Lukt het je niet om bij de reddingsacties
in het Imkerspark aanwezig te zijn, kijk
dan in jouw straat ’s avonds na het
donker worden of er padden op de
openbare weg zitten. Zie je ze, zet ze
dan over naar het water vlakbij.

Data broedvogelinventarisatie
De werkgroep broedvogelinventarisatie loopt dit jaar op de volgende data in het noordelijk
deel van bos Nieuw Wulven. Iedereen die vroeg uit de veren kan, mag meelopen.
Verzamelpunt is het Fectiopad bij de plasjes; op deze plek staan aan weerszijden van het
fietspad bankjes. Denk aan warme kleren op de vroege ochtend en aangepast schoeisel
want de paden zijn vaak modderig. Informatie bij Ben Hermans 06 – 48 95 99 83
Zo 25 mrt
Za 7 april
Zo 22 april
Vr(!) 4 mei
Zo 20 mei (Pinksteren)
Za 26 mei (reserve)
Zo 3 juni
Za 16 juni
Zo 1 juli

6.30 uur wintertijd
7.00 uur zomertijd
6.30 uur
6.00 uur
5.45 uur
5.30 uur
5.30 uur
5.15 uur
5.30 uur

Kom helpen broeihopen omzetten voor de ringslang op zaterdag 24
maart of 7 april
In Nieuw Wulven heeft de Ringslangenwerkgroep broeihopen aangelegd voor de
ringslangen. Ieder jaar doorzoeken we de ingezakte broeihopen naar lege ringslangeieren
om zo te zien hoeveel ringslangetjes er vorig jaar geboren zijn. Daarna zetten we de
broeihopen weer opnieuw op zodat de ringslangen er hun eieren in kunnen leggen.

Doe je mee?
Er worden totaal acht broeihopen omgezet
in Nieuw Wulven. Als je het fietspad volgt
dat langs het spoor loopt kun je ons
vinden.
We werken dit jaar op twee zaterdagen,
24 maart en 7 april van 9.00 uur tot
ongeveer 13.00 in twee ploegen. We
zouden het leuk vinden als je een of allebei
de dagen kwam helpen. Kinderen zijn ook
van harte welkom, mits de ouders zelf op
hen letten.
Meer informatie kun je krijgen via
ringslangenwerkgroephouten@gmail.com.
Nieuw materiaal
De ringslangenwerkgroep heeft nieuw materiaal aangeschaft. Het gaat om vier
compostvorken en twee spitvorken. Daarnaast is er een aantal thermoskannen gekocht. Het
materiaal is er gekomen dankzij een gift van Landwinkel Nieuw Slagmaat.

Off grid
'Van het netwerk af', zeg dat maar eens kort en krachtig in het Nederlands. Met 'Off grid'
ambiëren de Krommerijngemeentes, naast Houten ook Bunnik en Wijk bij Duurstede, in 2050
hun eigen energie op te wekken. Dat we dan dus losgekoppeld zijn van het elektriciteits- en
gasnet... dat we alle energie die we nodig hebben zélf opwekken. Het is onderdeel van de
'Toekomstvisie Krommerijngebied' dat in maart 2017 door de Houtense gemeenteraad
vastgesteld is.
Trouwens... als Houten doen we het best goed in Nederland. We zijn zevende op de lijst van
gemeentes die zelf voor hun energie zorgen. Momenteel leveren we, met name met de
zonnepanelen op daken, al zes procent van de energie de we gebruiken!
Sinds de aanvaarding van die nota
heeft zich een belangrijke ontwikkeling
voorgedaan: de hoeveelheid aardgas
die uit de Groningse aardgasvelden
gewonnen wordt, zal aanzienlijk beperkt
worden. Dat past ook binnen de
algemene wens, anderen reppen van
noodzaak, om het gebruik van fossiele
energie, zeg maar uit olie en gas, te
vervangen uit duurzame bronnen zoals
zon, wind, waterstromen, geothermie
(warmte uit de grond), biomassa (zoals
mest), menskracht en
getijdebewegingen.
Als milieuvereniging waren we blij met de plaatsing van windmolens; we namen er zelfs een
aandeel in. Maar, zoals je weet, is niet iedereen daarvoor zo geporteerd. Dat betekent, dat
de gemeente ook andere mogelijkheden zoekt om de energiebehoefte te lenigen.

In september 2017 was er in Schalkwijk een bijeenkomst om te praten over een van de
mogelijkheden om energie op te wekken: zonnevelden. Oftewel: vlaktes, denk aan weides en
wateroppervlaktes, waar zonnecollectoren geplaatst worden. Als milieuvereniging zullen we
ons hier ook mee bezig moeten houden. Enerzijds dekken wij het 'off grid-gaan', maar bij
zonnevelden zitten ook wel wat haken en ogen. Hoe zit het met de inbedding in de
omgeving, moeten koeien bukken om onder die panelen door te kunnen en de
weidevogels... schrikken die niet van die glimmende vlakken.
Met andere woorden: wie heeft er zin in om zich hierin, namens jouw vereniging, te
verdiepen.
Geef me een belletje.
Roel Melchers, voorzitter.
0651 279 332

Fietsexcursies
De Milieu Werkgroep Houten heeft de volgende excursies per fiets gepland. Alle excursies
vertrekken vanaf de gemeentetoren bij het Onderdoor.
15 april – Fietsexcursie naar de zangvogels van Nieuw Wulven. Vertrek 8.00 uur.
15 juli – Excursie naar de Ringslangen. Vertrek 10.00 uur.
16 september – Excursie naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vertrek 10.00 uur.
In mei organiseert de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk een excursie naar
de weidevogels. Wanneer je een idee hebt voor een excursie en deze wilt organiseren,
neem dan contact met ons op via info@milieuwerkgroephouten.nl.

Vlinderidylle de Veste
Het seizoen voor vlindertelling komt er aan. Op 1 april 2018 is het voor het derde jaar dat
vrijwilligers vlinders tellen en fotograferen op de vlinderidylle aan de Veste. De
waarnemingen gaan naar het Centraal Bureau voor de Statistiek om een overzicht te krijgen
van de actuele vlinderstand in Nederland.
De telling van vlinders is afhankelijk van het weer en er zijn geen vaste afspraken gemaakt.
Ieder teller gaat wanneer zij of hij ziet dat het goed vlinderweer is (Mijn onofficiële regel is dat
als je een vlinder in je tuin ziet, je kunt tellen bij de Veste).
Volgens Vlinderstichting is het beste om het minstens een keer per week te tellen. Tot nu toe
lukt dat met onze vaste groep van tellers. Maar meer tellingen op verschillende tijden van de
dag kan meer informatie leveren over de vlinders. Als je interesse hebt en meer wilt weten
hoe het vlindertellen werkt, loop dan eens mee met een van onze tellers.
Als je de vlinder niet herkent, probeer dan een foto te maken en aan ons sturen (met gps).
Daarna kan je waarneming worden geïdentificeerd een toegevoegd in de meetnet. Een
voordeel van elke week tellen is dat je de verandering van de kale grond tot een
bloemenveld volledig kunt beleven.
Rose Dhlopolsky

Gezocht: penningmeester
Momenteel is de Milieu Werkgroep Houten op zoek naar een penningmeester. De huidige
penningmeester is Frank Magdelyns, die deze taak een aantal jaren geleden op zich heeft
genomen. Frank wil zich echter volledig richten op de communicatie en de ledenwerving.
Vandaar dat ondersteuning in de vorm van een penningmeester welkom is. Wat doet een
penningmeester?
•
•
•
•
•

Het verrichten van betalingen
Het incasseren van contributies
Het bijhouden van een kasboek (wat gaat er in en wat gaat eruit?)
Het opstellen van een begroting voor het nieuwe jaar in overleg met het bestuur
Het opstellen van het financiële jaarverslag

Je maakt deel uit van het bestuur. Die vergadert ongeveer 5 a 6 keer per jaar. Een keer per
jaar ontvang je de kascommissie. Handigheid met Excel is een pre. Je krijgt ondersteuning
bij de werkzaamheden en staat er niet alleen voor. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail
aan frank.magdelyns@gmail.com

Lees u deze nieuwsbrief en bent u geen lid? Doe dit dan nu.
U steunt ons voor € 7,50 per jaar. Lid worden kan hier:
https://www.milieuwerkgroephouten.nl/lid-worden/

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

Roel Melchers
Frank Magdelyns
Ko Bos
Jaap ten Boer
Rose Dlhopolsky

(06) 51279332
(06) 19630125

admin@milieuwerkgroephouten.nl
frank.magdelyns@gmail.com

(06) 10715867

j.tenboer@kpnmail.nl

Wintervogels Blokhoven
Knotwerkgroep
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangwerkgroep
Weidevogelbescherming
Vlindergroep
Redactie Nieuwsvlinder

Sjerp Weima
Jaap ten Boer
Ben Hermans
Henny Honkoop
Els Tove
Richard Zwartenkot
Rose en Els
Frank Magdelyns

(030) 6350989
(06) 10715867
(030) 6373831
(030) 8880370
(06) 36145756
(030) 6774853

sjerplevier@gmail.com
j.tenboer@kpnmail.nl
benhmwh@xs4all.nl
honkooph48@gmail.com
ringslangenwerkgroephouten@gmail.com
rzwartenkot@ziggo.nl
info@milieuwerkgroephouten.nl
frank.magdelyns@gmail.com

(06) 19630125

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

