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MILIEU WERKGROEP HOUTEN

Heel wat...
Het is hollen of stilstaan in de milieu-branche.
Zo werd ik, tijdens mijn fietstocht vanuit Rome naar Houten, verrast door een alarmerend
telefoontje van een lid omdat 'ons' park Nieuw-Wulven, midden in het broedseizoen, bezocht
werd door enorme machines die kriskras door het bos rijden. Het blijkt, dat Staatsbosbeheer,
voetpaden aan het verharden is. Dat moet nu gebeuren omdat anders de grond te zacht is
voor de zware machines die daarvoor nodig zijn. Alleen bestaande paden worden
aangepakt.
Vrijdag 25 mei is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese
'wet' die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt, in werking getreden. Sinds die
datum staat ons privacyreglement op de website. Maar hij is nog niet klaar... het bestuur
heeft het nog niet vastgesteld, omdat we ook nog een beetje moeten wennen aan de
materie. Maar dat betekent, dat jij nog de kans hebt om ons jouw bezwaren en tips kenbaar
te maken!
Inmiddels zijn er concrete plannen om zonneweides in te richten op Laagraven en op het
Eiland van Schalkwijk. Wij hebben een uitnodiging gekregen van de installateur in spe om
hierover mee te denken. Als bestuur vinden we het belangrijk om mee te denken over het 'off
grid' (los van elektriciteits- en gasnet) gaan in 2040 zoals de gemeenteplannen luiden. Maar
je weet, dat wij het bestuur beschouwen als dienstbaar aan de leden. Wij voeren uit wat de
leden willen. In de vorige Nieuwsvlinder, deden we kond van dat off grid-denken. We
vroegen of er leden zijn die hierover het woord willen voeren; mocht dat nodig zijn. Daarop
komt geen reactie. De uitnodiging van de installateur hebben we dan ook afgewezen:
"Inderdaad wil, het bestuur van, de Milieuwerkgroep Houten meedenken over het 'off grid'
gaan van Houten. Zeker nu je concreet bent over een zonneweide in Laagraven en op het
Eiland van Schalkwijk. We vinden zonneweides een van de mogelijkheden die wij tegen het
licht moeten houden. Daar komen heel wat milieuaspecten bij kijken die afgewogen moeten
worden. We hebben gepolst of er bij de leden belangstelling is om hiermee aan de gang te
gaan. Daartoe hebben we een oproep gedaan voor een woordvoerder in onze periodiek, De
Nieuwsvlinder, Daarop is geen reactie gekomen; kennelijk leeft de problematiek niet zo bij de
leden. Dat betekent, dat wij, naast mankerende belangstelling bij onze leden, ook uit
capaciteitsoverwegingen, geen bijdrage aan de discussie leveren."
Elders in deze Nieuwsvlinder nadere info over de horeca-plannen in Nieuw Wulven. Als ik dit
stukje schrijf moet het gesprek met Staatsbosbeheer, die ons daartoe uitnodigde, nog
gevoerd worden. Inmiddels heeft ook de publieksvoorlichting woensdag 6 juni
plaatsgevonden. Ook daarvan vind je elders een verslag in deze Nieuwsvlinder.
Roel Melchers, voorzitter

Kom naar de Nachtvlindernacht op 22 juni!
Heb je wel eens een witte tijger, een bruine snuit-uil of pauwoogpijlstaart in je eigen
omgeving gezien? Of wist je dat er ’s nachts huismoeders en rode weeskinderen in het park
zijn? Het zijn allemaal nachtvlinders en er zijn er nog veel meer!
Nieuwsgierig?
Kom en doe mee met de Nationale
Nachtvlindernacht! Elk jaar worden in heel
Nederland de nachtvlindersoorten bekeken
en geteld zodat we weten hoe het met de
nachtvlinders gaat. Alle soorten worden
uitgezocht en doorgegeven aan
www.waarneming.nl en die gegevens
gebruikt De Vlinderstichting.
We lokken de nachtvlinders o.a. op de
bomen met een speciale stroop die ze
lekker vinden en met een groot doek met licht erachter. Samen kijken we welke vlinders
eropaf komen. Kinderen zijn welkom onder begeleiding. Neem een zaklantaren mee.
Nachtvlindernacht 22 juni
De Milieuwerkgroep Houten en de IVN Nieuwegein werken samen en organiseren
nachtvlindernacht op 22 juni in het Natuurkwartier (Milieu Educatie Centrum) in Nieuwegein.
Inloop is vanaf 21.30 uur met koffie en thee en sap. Om 21.45 uur is er een presentatie van
de verschillende nachtvlindersoorten zodat je er al wat meer van weet. Om 22.15 uur starten
we met nachtvlinders bekijken.
De toegang is gratis, je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je kunt komen en naar huis
gaan wanneer je wilt. Het hek sluit uiterlijk om 01.00 uur. Bij aanhoudende regen of storm
kan de nachtvlindernacht niet doorgaan, in dat geval houden we de nachtvlindernacht 1 dag
later op zaterdag 23 juni, bel bij twijfel hierover 06-36145756 of 06-57645520
Adres: Natuurkwartier, Geinoord 9 , 3432 PE Nieuwegein (routebeschrijving zie
https://www.natuurkwartier.nl/)

Vrijwilligers redden bijna 1800 padden en kikkers
De afgelopen maanden zijn door de paddenwerkgroep van de Milieu Werkgroep Houten
1796 padden, kikkers en salamanders van de dood in Houten gered. Dat is beduidend meer
dan in eerdere jaren.
Reden is een verdubbeling van het aantal vrijwilligers dat eind maart en begin april actief
was. Maar liefst 15 vrijwilligers controleerden na zonsondergang de drukste fietspaden.
Wanneer een pad, kikker of salamander op het fietspad werd gezien, is deze opgepakt en
naar de waterkant gebracht. Vooral tijdens de zogenaamde trekdagen (zacht en regenachtig
weer) was het druk. Rond 3 en 4 april trokken vooral de kikkers, tussen 7 en 10 april volgden
de padden.
Dankzij de nieuwe vrijwilligers kon intensiever en in een groter gebied worden gecontroleerd.
Hierdoor werden drie keer meer amfibieën van een mogelijke dood gered, ten opzichte van
vorig jaar. De activiteiten van de ‘overzetters’ trekken ook steeds meer aandacht van
passanten van alle leeftijden, die vaak vragen stellen en positief reageren. Daardoor hebben

deze vrijwilligers ook een educatieve functie die bijdraagt tot de bekendheid bij jong en oud
met het fenomeen van de jaarlijkse trek en het leven van de amfibieën.
Footgolf parcours
Sinds afgelopen zomer is het
Imkerspark een openbare footgolf
parcours rijker, dat wordt geëxploiteerd
door Sportpunt Houten. Uit de holes
haalden we 21 dieren, die door het
gladde steile metaal geen kant uit
konden. Met name een hole dichtbij het
water was favoriet. Tijdens het warme
weer in april is ook een dode kikker
uitgedroogd in de metalen put
aangetroffen. Wij betreuren het dat
deze holes in de winterperiode niet zijn
afgesloten. Het parcours wordt in de
winter niet gebruikt en de holes liggen
vol met bladeren, water en modder. Wij hebben de gemeente Houten en Sportpunt Houten
hierop geattendeerd.
Recent hebben we van de gemeente Houten bericht ontvangen dat er aan een oplossing
wordt gewerkt. Het probleem wordt erkend en gedacht wordt aan een oplossing waarop de
dieren zelf de hole kunnen verlaten. Ook wordt gedacht dat vrijwilligers van Sportpunt
Houten of de Buitenwereld de holes controleren op padden en kikkers.

Knotseizoen 2018 - 2019
De planning voor het knotseizoen komende winter is
bekend. De locaties worden de komende tijd nog
ingevuld. Wil je mee knotten? Neem dan contact op
met Jaap ten Boer (06) 10715867.
Zaterdag 20 oktober 2018
Zaterdag 3 november 2018 (Landelijke Natuurwerkdag)
Zaterdag 17 november 2018
Zaterdag 15 december 2018
Zaterdag 12 januari 2019
Zaterdag 9 februari 2019
Zaterdag 9 maart 2019

MWH start een insectenactie
(Door Frank Magdelyns)
In de tweede helft van juni start MWH een
insectenactie. Met een publiekscampagne
willen we de inwoners van Houten wijzen op
het belang van insecten. Insecten zijn van
belang voor de voedselketen van mens en
dier. Volgens deskundigen gaat het slecht
met insecten. Enerzijds door de gebruikte
landbouwmethoden, anderzijds wordt er volop
met gif gespoten door particulieren.
Momenteel bijvoorbeeld voor de buxusrups.
Om het tij te keren zal iedereen een steentje bij moeten dragen. Als MWH doen we dit door
de inwoners te informeren over het nut van insecten en hun te stimuleren insectvriendelijke
planten te kiezen voor hun tuin. We doen dit met een leuke actie.
De actie
Wanneer iemand in Houten zijn tuin openbreekt en de stenen eruit haalt is dit goed voor het
regenwater. Dit hoeft dan niet meer via het gemeenteriool naar de rioolzuivering. Deze
publiekscampagne staat bekend onder ‘Steenbreek’.
Als MWH nodigen we mensen die hun tuin
openbreken uit om minimaal een steen of een
tegel in te leveren bij MWH. Ze komen
vervolgens in aanmerking voor een cadeaubon
van Tuincentrum De Schouw ter waarde van 10
euro. In een begeleidende brief leggen we uit
waarom we dit doen en dat we hopen dat er een
insectvriendelijke plant voor wordt gekocht. De
cadeaubon is uitsluitend inleverbaar bij
Tuincentrum De Schouw. Daar is een plek
gemaakt waar insectvriendelijke planten zijn
opgesteld. Wij zijn Tuincentrum de Schouw dan ook dankbaar voor hun medewerking.
Verder heeft De Schouw een zakje vlinderzaad geleverd, is er informatie van de
Vlinderstichting, de Bijenstichting en de Vogelbescherming toegevoegd, alsmede een
vlinderherkenningskaart. Daarmee maken de ontvanger duidelijk dat er veel van een tuin is
te maken voor fora en fauna. De actie gaat gepaard met publiciteit en MWH krijgt steun van
de gemeente Houten op communicatiegebied.
Voorwaarden
Omdat het aantal cadeaubonnen beperkt is, komen eerst de leden van MWH voor deze actie
in aanmerking. Leden die hun tuin aanpassen en op de een of andere manier meedoen met
Steenbreek kunnen tegen inwisseling van een steen of een tegel een cadeaubon krijgen.
Hier geldt wel dat de eerste 25 leden die reageren in aanmerking komen, onder de
voorwaarde dat deze reactie voor 20 juni moet zijn binnengekomen. Reacties kunnen naar
steenbreek@milieuwerkgroephouten.nl

Nieuw Wulven. Langzaam maar zeker
Eigenlijk hadden we begin verleden jaar al zullen horen wat de horecaplannen zijn voor 'ons'
bos Nieuw Wulven ten noorden van Houten. Maar afgelopen woensdag, 6 juni, was het
zover: gemeenten (zowel Houten als Bunnik), uitbater, politie en Staatsbosbeheer hielden
een open dag om de plannen bekend te maken. Een week eerder was het bestuur van jouw
vereniging bijgepraat.
De Stichting Natuurlijke Recreatie heeft, ruim een jaar geleden, het recht verworven om een
horecavoorziening te bouwen in het park. De stichting heeft ervaring in het uitbaten van
restaurants, maar het is ook een 'zorgondernemer'. Er wordt ook, op enige afstand van het
restaurant, een werkkeet gebouwd voor de huisvesting van mensen in een reintegratietraject. Net zoals op Fort Het Hemeltje en Fort Vechten. Er wordt dan ook samenwerking met
deze locaties nagestreefd.
Het restaurant komt, gezien vanaf de rondweg, te liggen achter de omwalde speeltuin (Het
Grote Fort), aan de vroegere tankgracht De Zijlgraaf, de scheiding met de gemeente Bunnik.
De stoplichtvrije afslag van de Rondweg uit beide richtingen komt tussen de inprikkers van
de Weides en de Velden. Het Wulverbroek(fiets)pad wordt omgelegd. Dat pad begint bij de
parkeerplaats aan de Binnenweg. Vlakbij het fietstunneltje onder de rondweg.
Achter de notengaard wordt fietsenstalling en een parkeerterrein voor honderd auto's
aangelegd. De afslag wordt 's avonds met slagbomen afgesloten zodat het terrein 's nachts
niet met de auto toegankelijk is. Dat is belangrijk, omdat bewoners van de wijk De Velden,
aan de andere kant van de Rondweg, ook nu al last hebben van rumoer in het Nieuw
Wulvengebied.
Dit punt bleek tijdens de voorlichting een belangrijk twistpunt te zijn. Moeilijk te voorspellen
hoe dat nachtelijke vertier zich ontwikkelt als er een restaurant wordt gevestigd. De
verwachting is dat de hinder zich verplaatst. Maar ook dat is niet wenselijk in een gebied dat
's nachts verlaten moet zijn.
De uitbater van het restaurant wil naast het re-integratieproject ook andere activiteiten gaan
bieden. Denk aan een survivalbaan, een 'hoge bomenpad' en verblijfsrecreatie. Op de een of
andere manier zullen die activiteiten de uitbater wat moeten opleveren, maar hoe dat gaat
gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.
Wat de verblijfsrecreatie betreft... die staat gepland in het Bunnikse deel van Nieuw-Wulven.
Daar moet de gemeente Bunnik zich dus eerst over uitspreken. Feit is wel, dat er in onze
streek een tekort is aan verblijfsmogelijkheden. Koepels zoals gemeenten en provincie willen
dus graag dat dat tekort gelenigd wordt.
Maar wanneer is alles nou klaar...
Er moet nog heel veel gebeuren. Voor 2020 is er niets te verwachten. Dat komt onder
andere doordat er nog een traject doorlopen moet worden van het wijzigen van het
bestemmingsplan: 'horeca' en een 'parkeerplaats' komen in het huidige bestemmingsplan
van Nieuw Wulven niet voor. Datzelfde geldt voor de trekkershutten die in het Bunnikse deel
van Nieuw Wulven zijn gepland. Wat dat laatste betreft... mik op 2022 voordat je in Nieuw
Wulven kan overnachten.
Ik blijf er bovenop zitten.

Er zal een voortgangscommissie ingericht worden waarin betrokkenen, zoals bewoners van
De Velden, zitten om de ontwikkelingen te monitoren. Ik zit daar namens de milieuwerkgroep
in en zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Rose Dlhopolski, bestuurslid.

Broeihopen omzetten voor ringslangen groot succes!
(Door Els Tove)
Ieder jaar doorzoeken we de
ingezakte broeihopen voor de
ringslang 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.
Dit doen we met takken, bladeren
en paardenmest. Zo kan het
lekker broeien en dat is nodig
want Nederland is anders te koud
om ringslangen eieren uit te
broeden. Omdat er steeds minder
natuurlijke gelegenheden zijn
waar de ringslang haar eieren
kunnen leggen helpen we hen zo een handje.
De ringslangenwerkgroep heeft een aantal vrijwilligers die waarnemingen doen op de
broeihopen, de broeihopen onderhouden en foto’s maken van de buikpatronen van de
ringslangen om ze te herkennen. Voor het broeihopen omzetten hebben we veel meer
mensen nodig en doen we dan een beroep op alle natuurvrienden via de Milieuwerkgroep
Houten en uitnodigingen.
Er werden totaal 8 broeihopen omgezet in parkbos Nieuw Wulven te Houten, waarvan 1 vlak
bij boerderij Slagmaat die achter Nieuw Wulven ligt. We hebben op zaterdag 24 maart en 7
april gewerkt in 3 en 2 groepen vrijwilligers.
Mede door het mooie weer kwamen er per keer nog naast onze eigen vrijwilligers meer dan
20 enthousiaste mensen helpen waaronder ook kinderen. Sommigen kwamen zelfs twee
keer omdat het ook erg leuk was! Dankzij een gift van Boerderij en Landwinkel Nieuw
Slagmaat konden we extra rieken en thermoskannen kopen die goed van pas kwamen.
Alle lege eieren die in 2017 gelegd zijn en in de broeihoop achter blijven zijn inmiddels
geteld, het zijn er 2261. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen waren er 1566 lege eieren
gevonden.

Ook op de broeihoop die we in 2016 hebben aangelegd
bij Boerderij Slagmaat langs het klompenpad naar
Nieuw Wulven zijn voor het eerst 28 lege eieren
gevonden! De ringslang maakt deel uit van de kringloop
van eten en gegeten worden, wat betekent dat jonge
ringslangetjes veel vijanden hebben en er per
broeihoop maar een paar overleven waardoor de
populatie goed blijft.
De ringslang is een ongevaarlijke niet giftige slang die
hoort in Nieuw Wulven. Hij komt niet naar je toe want is
bang voor mensen. Het is een beschermd dier dus wil
ook graag met rust gelaten worden.
Als je hem tegen komt is dat best leuk, als je het niet
eng vindt dan.
Voor wie er meer over wil weten organiseren wij een
gratis ringslangen excursie op zondag 15 juli,
verzamelen bij het Gemeentehuis Houten om 10.00 uur
met de fiets. Kom je met ander vervoer mail dan even.
Heb je nog vragen dan kan je mailen naar onze
werkgroep op het volgende gelijknamige email adres:
ringslangenwerkgroephouten@gmail.com

Op 18 september organiseren we een avond waar u meer kunt horen over ringslangen en
slootonderzoek. Deze avond wordt gehouden in het NME in Houten. Let op de volgende
Nieuwsvlinder, de activiteitenmail, de website, facebook of twitter voor meer informatie.

Excursie per fiets naar de zangvogels
(Door Ben Hermans)
Zondag 15 april is de excursie per fiets naar de zangvogels in Nieuw Wulven gehouden. De
regen was tijdig opgehouden, maar het was nog wel vochtig warm.
Er waren twaalf mensen die meefietsten. Pas na een tijdje konden we de blauwborst vanaf
het tweede bruggetje horen en zien. En daar was op de valreep ook de roodborsttapuit te
zien tussen de lisdodden. In het populierenbos zat de grote bonte specht en aan de rand
daarvan een man appelvink, op precies dezelfde plek als drie weken geleden.
Overal waren zwartkoppen, merels, winterkoningen en tjiftjaffen te horen. Op het eerste
bruggetje zagen we krakeenden in het water en in de lucht. In het open terrein langs het
Fectiopad de fitis, maar geen blauwborst en ook geen rietgors. Tot slot keken we naar het
paartje ooievaars op de paal bij de biezenvelden. Daar zat wel een blauwborst die zich goed
liet zien, naast de kuifeenden en krakeenden in de plas. Spectaculair was de ooievaar die
terugkeerde naar zijn nest en de buizerd verjoeg. Ook de koekoek werd gehoord.

Fietsexcursies
De Milieu Werkgroep Houten heeft de volgende excursies per fiets gepland. Alle excursies
vertrekken vanaf de gemeentetoren bij het Onderdoor.
15 juli – Excursie naar de Ringslangen. Vertrek 10.00 uur.
16 september – Excursie naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vertrek 10.00 uur.
Wanneer je een idee hebt voor een excursie en deze wilt organiseren, neem dan contact met
ons op via info@milieuwerkgroephouten.nl.

Coördinator Nachtvlinderwerkgroep gezocht
(Door Els Tove)
Voor onze nachtvlinderwerkgroep van de Milieuwerkgroep Houten zijn wij op zoek naar een
nieuwe vrijwilligerscoördinator. Wij organiseren i.s.m. de IVN Nieuwegein met een groep van
11 vrijwilligers de jaarlijkse Nationale Nachtvlindernacht in Houten of Nieuwegein voor een
publiek van ongeveer 50 mensen en een kleine vlindernacht voor ongeveer 15
natuurliefhebbers.
Bij de Nationale Nachtvlindernacht is iedereen welkom en maken we publiciteit hiervoor.
Nadat er een diapresentatie is gehouden over de soorten nachtvlinders gaan we naar buiten
om bij een vlinderstrooproute op de bomen nachtvlinders waar te nemen en op twee lakens
met een lamp. De waarnemingen worden voor landelijk onderzoek gebruikt.
We houden per jaar ’s avonds twee à drie voorbesprekingen in het NME lokaal bij de
kinderboerderij om alles voor te bereiden en werken met een draaiboek. De coördinator hoeft
geen verstand te hebben van nachtvlinders maar ze wel leuk te vinden.

De taken zijn o.a.: contactpersoon zijn naar bestuur, werkgroepen, NME en andere mensen,
overzicht houden op de uit te voeren taken, besprekingen plannen, agenda voorbereiden,
bespreking voorzitten, notuleren, draaiboek voorbereiden, persbericht maken en naar het
bestuurslid communicatie sturen, jaarverslag schrijven, meehelpen op de
nachtvlindernachten.
Natuurlijk wordt je goed ingewerkt. Lijkt je het leuk om deze taak te gaan doen neem dan
contact op met Els, email: envelop7@hotmail.com.

Houtense slechtvalken geringd

Deze lente heeft bij hotel Van der Valk in Houten een slechtvalkenpaar zich genesteld en
twee jongen uitgebroed. Marc van Leeuwen controleert het nest op de 15e verdieping
regelmatig. 26 mei werden de jongen geringd. Dat deden Harry de Rooy en Hans de Vos
Burchart. Omroep Houten maakte de beelden: https://www.omroephouten.nl/houtenseslechtvalken-geringd/

Obsidentify
Voor Androidgebruikers is er de gratis app obsIdentify. Een handige app waarmee je diverse
beesten en planten in de natuur kunt herkennen. Je maakt een foto, drukt op herkennen en
binnen enkele seconden weet je met welke wants of plant je te doen hebt.
Er is nu een versie voor:
•
•
•
•
•
•

Nederlandse en Belgische insecten
Nederlandse en Belgische planten
Nederlandse en Belgische vlinders
Nederlandse en Belgische vliegen en muggen
Nederlandse en Belgische vogels (beta)
Bijen in je tuin

Voor iOS is deze app er waarschijnlijk niet, maar zijn er betaalde alternatieven. Wie
een leuke iPhone-app heeft voor herkenning mag dit melden aan
info@milieuwerkgroephouten.nl

Leest 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/lidworden/

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

