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MILIEU WERKGROEP HOUTEN

We zijn lekker bezig...
Klapper was wel de ringslangenexcursie op zondag 15 juli. Het was inderdaad mooi weer en
dat hebben we geweten: midden in de vakantie namen zo'n 85 personen, oud en jong, deel
aan deze excursie door Nieuw-Wulven! 22 juni was de 'Nachtvlindernacht'. We doen dit
jaarlijks op verschillende tijdstippen. We organiseren dat samen met de afdeling Nieuwegein
van het IVN. Dit keer werd de nacht gevierd in Nieuwegein.
Minder bekend is, dat wij als milieuwerkgroep ons naast ringslangen ook bezig houden met
slootonderzoek. Beide thema's komen aan bod in onze eerste voorlichtingsavond van een
reeks, op dinsdag 18 september bij het Natuur- en Milieu- Educatie naast de kinderboerderij.
De toegang is gratis... maar... vol is vol! Dus kom op tijd.
Maar dan zijn we mekaar misschien zondag de 16de ook al tegengekomen op de jaarlijkse
waterlinie-excursie. Om 10 uur vertrekken we met de fiets vanaf het gemeentehuis voor een
tocht van een uur of drie. Maar weet... als alles je te lang gaat duren... kan je gewoon eerder
naar huis gaan. Dit keer fietsen we langs forten en verdedigingswerken ten noorden van
Houten zoals het inundatiekanaal en Fort bij 't Hemeltje.
We glijden weer het knotseizoen in. Heb je nog nooit meegeknot? Probeer het eens. Onder
deskundige leiding maken we wilgen een kopje kleiner. Voor koffie, broodjes en soep wordt
gezorgd. 20 oktober is de eerste knotzaterdag aan de Achterdijk in Bunnik. Voor het hele
programma: zie onze website (https://www.milieuwerkgroephouten.nl/). En in de winter gaan
onze vrijwilligers ook weer vogels tellen in de polder Blokhoven.
Dan nog even Nieuw-Wulven. Wij als vereniging bewaken de natuurwaarden bij de
ontwikkelingen. Maar dát 'ons' park 'ontwikkeld' wordt... daar hebben we ons bij neergelegd.
Toch worden we geregeld benaderd door initiatiefnemers die menen, dat we ons überhaupt
tegen de plannen moeten keren. Wij zijn van mening, dat daar geen ruimte voor is. Wij zijn
nauw betrokken bij de ontwikkelingen en reken maar, dat we pal staan voor natuur en milieu!
Roel Melchers, voorzitter.

Excursie per fiets langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Op zondag 16 september organiseert de Milieu Werkgroep Houten een fietsexcursie langs
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Deze zondag bezoeken we de werken en forten ten noorden van Houten. We fietsen langs
Fort bij ’t Hemeltje, Het Inundatiekanaal, de vier Lunetten, fort op de Biltstraat, de werken
bij Griftenstein, de forten Hoofddijk, Rijnauwen en Vechten. We zien dan oude en nieuwe

forten, groepsschuilplaatsen uit WO I en II, inundatiewerken en enkele houten huizen
binnen de “verboden kringen”.
Kortom een zeer leuke fietstocht met leuke bezienswaardigheden die in onze eigen
omgeving soms wel of niet verscholen liggen. We verzamelen om 10.00 uur bij de toren
van het gemeentehuis. Verwacht wordt dat we rond 15.00 uur terug zijn. De deelname is
gratis. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Succesvolle ringslangen excursie!
(Door Els Tove)
Op 15 juli is de ringslangenexcursie gehouden. Nog nooit is het zo druk geweest bij een
excursie van MWH. Bij het gemeentehuis verzamelde zich een grote groep mensen. Ook
waren er veel kinderen gekomen. Sommige mensen kwamen van ver met de auto
rechtstreeks naar Nieuw Wulven en totaal zijn er 83 bezoekers geteld!
De gidsen Els en Peter vertelden veel over ringslangen en de broeihopen. Het was heel
mooi weer, bijna te warm voor de ringslangen om zich te laten zien maar gelukkig waren er
twee ringslangen aanwezig die iedereen kon bekijken. De kinderen mochten het jonge
ringslangetje even vasthouden wat ze heel leuk vonden.

Door het warme weer waren er al vroeg jonge ringslangetjes geboren wat heel bijzonder is
want zij komen meestal in augustus pas uit het ei. Iedereen mocht ook een vervelling
bekijken en lege ringslangeneitjes mee naar huis nemen. Het aaien van een brandnetel
vonden de kinderen ook leuk om te leren.
Na een mooie wandeling door Nieuw Wulven en veel gezien te hebben gingen alle mensen
tevreden naar huis.
Foto’s op de website van MWH

Informatieavond over ringslangen en slootonderzoek
Op 18 september aanstaande organiseert de Milieu Werkgroep Houten een
informatieavond over Ringslangen en slootonderzoek. Iedereen die interesse heeft is van
harte welkom.
In het bos Nieuw Wulven zijn honderden
ringslangen aanwezig. Deze schuwe dieren
horen van nature thuis in ons landschap, maar
zijn door de oprukkende bebouwing verdreven.
Door een goede omgeving te maken in het bos
Nieuw Wulven is het gelukt om deze
beschermde slang te behouden. Tijdens de
informatieavond vertelt ringslangencoördinator
Els Tove over de ringslangen en wat er wordt
gedaan door de vrijwilligers van de
ringslangenwerkgroep. De ringslang is absoluut
niet gevaarlijk en juist bang voor de mens.
Tijdens het tweede deel van de avond vertelt Paul van der Wielen over het slootonderzoek
in Houten. Een aantal keren per jaar wordt een sloot geïnspecteerd. De dieren die er leven
worden gevangen en geteld. Daarna worden ze weer in de sloot losgelaten. Hoe zit het
met het leven in de Houtense sloten? Rukt de Amerikaanse rivierkreeft al op en wat zijn de
gevolgen ervan?
U bent van harte welkom op 18 september aanstaande in het NME-gebouw in Houten op
Keercamp 13 (naast de kinderboerderij en speeltuin). De zaal is open om 19.00 uur, de
avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Stand van zaken Fort Honswijk
(Door Linda Flipse)
Sinds begin van 2018 zet een afvaardiging uit de verschillende belangengroepen zich in voor
fort Honswijk. Dit is de groep ‘fortwerkers,’ waarin ook de Milieu Werkgroep Houten
vertegenwoordigd is. Enkele fortwerkers zijn voortvarend aan de slag geweest deze zomer
met als resultaat een concept Nota van Uitgangspunten, geschreven in samenwerking met
de gemeente. In de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het fort wordt recht
gedaan aan de volgende waarden:
•
•
•

cultuurhistorische waarde
natuurwaarde
leefomgevingskwaliteit

Nu dit het geval is, alle belangengroepen samenwerken in de fortwerkersgroep, de
verantwoordelijke wethouder Hilde de Groot van GroenLinks is en het fort eigendom blijft van
de gemeente, ziet de toekomst van Honswijk er veel rooskleuriger uit dan de grootschalige
evenementen en toeristische eenheidsworst die het plan van vorig jaar kenmerkten.
Dit neemt niet weg dat de fortwerkers nog een stevige kluif hebben aan de uitwerking in een
goed concreet plan. Komende winter moet het plan gereed zijn, zodat de gemeenteraad zich
erover uit kan spreken.

Knotseizoen 2018 - 2019
De planning voor het knotseizoen van komende winter is bekend. De locaties worden de
komende tijd ingevuld. Van de eerste drie data zijn de locaties al bekend.
Zaterdag 20-10-2018: Boerderij Jan van Bentum, Achterdijk 27 Bunnik; 40 zeer oude grote
wilgen. Hout mag mee.
Zaterdag 03-11-2018: Landelijke Natuurwerkdag, Ad en Anita van Rooijen, Boerderij
Reebeek, Overeind 81 Schalkwijk. 35 grote wilgen. Hout mag mee.
Zaterdag 17-11-2018: Boerderij Arjen Vernooij, Beusichemseweg 146 ’t Goy (voorbij
Gooyerbrug, eind Beusichemseweg, net voor de Lekdijk); 25 grote oude wilgen. Hout mag
mee.
De overige data zijn:
Zaterdag 15 -12-2018
Zaterdag 12-1-2019
Zaterdag 9-2-2019
Zaterdag 9-3-2019
Op 20 november staat er een informatieavond gepland over knotten. Jaap ten Boer zal dan
meer vertellen over de achtergrond van het knotten waarop het moet gebeuren, en wat er
gebeurt als er niet wordt geknot. Volg de website of de activiteitenmailing voor de laatste
informatie.

Insectenactie MWH
(Door Frank Magdelyns)
De afgelopen zomer hebben we 50 gratis tuinbonnen van Tuincentrum De Schouw ter
waarde van € 10,- uitgedeeld. Deze bonnen maakten onderdeel uit van een pakket met
tuinzaad (aangeboden door De Schouw) een vlinderherkenningskaart en flyers van de
Vlinderstichting, Bijenstichting en Vogelbescherming. Iedereen die steen verwijderde uit zijn
tuin en daar een insectvriendelijke plant voor terug plaatste kwam hiervoor in aanmerking.
De actie wordt gesteund door de gemeente
Houten, waarbij we Koen Helling dankbaar
zijn.
Ook wethouder Hilde de Groot steunt de
actie: ,,De actie van de Milieu Werkgroep
Houten juich ik van harte toe. Het
stimuleert inwoners om hun tuin te
vergroenen en dat sluit mooi aan bij onze
eigen inspanningen voor beter
waterbeheer en meer ruimte voor insecten.
En dat is hard nodig, want in de afgelopen
dertig jaar is het aantal insecten door
toedoen van de mens met 75 procent gedaald.”

Foto Stella Fiechter

De inwoners waar we aan de deur kwamen reageerden leuk.
Bewoner Pronkmos: ,,Zojuist een fantastisch leuk pakket ontvangen met veel verrassingen!!
We gaan met onze kleinkinderen lekker van de vlinderkaart genieten, en een uitstapje
maken naar de Schouw. Wat doen jullie goed werk, heb me dat nooit zo gerealiseerd.”
Bewoner Zijdemos: ,,Wij willen dolgraag aan de zijkant van onze woning een tuintje
aanleggen met vlinder en bijen lokkende planten! Dit is een mooi begin om de eerste steen
te verwijderen want daar hebben we er veel te veel van en is groen van harte welkom!!!”
Bewoner Zandsteen: ,,Veel dank voor de spoedige zending van je attente insectenzorgpakket. Je kan uit de inhoud je liefde voor onze natuur eruit opmaken. Zelfs vóór het zaaien
hebben we al plezier eraan.”
Een bewoner aan Kristalwater heeft een grasveld van de gemeente overgenomen en richt
deze nu in met planten. Een bewoner aan de Kraagsteen betrok een tuin met uitsluitend
tegels. Ze verwijdert nu eens in de zoveel tijd een tegel en zet er een plant voor terug.

Verslag broedvogels Nieuw Wulven 2018
Het verslag van de broedvogelinventarisatie 2018 is beschikbaar. Dit jaar is het noordelijk
deel van het bos Nieuw Wulven gemonitord. De tellers van de broedvogelgroep trokken van
eind maart tot begin juli negenmaal ‘s ochtends in alle vroegte door het bos.
Het voorjaar begon koud, maar na de lente verliep droog en warm, gevolgd door een zeer
droge warme julimaand. Door de verbossing van het noordelijk deel komt de vink er steeds
meer voor. Ook zwartkop doet het goed en komt nu meer voor dan de tjiftjaf. Een grote
groep appelvinken was in de winter en het vroege voorjaar aanwezig.
In het zuiden werd ook dit jaar de blauwborst
gezien in het open natte gebied.
Roodborsttapuiten zijn gezien in het riet- en
lisdoddengebied langs de Zijlgraaf, een
ongewoon biotoop. Voor het eerst heeft een
paar ooievaars op de paal in de biezenvelden
gebroed. Zij hebben twee jongen
grootgebracht. Verder kwamen de tellers naast
de haas, ree en mol ook de wezel tegen. Het verslag vindt u op de website.

Koele maar succesvolle nationale nachtvlindernacht in
Nieuwegein
(Door Els Tove)
De Nationale Nachtvlindernacht in Nieuwegein op 22 juni 2018 was koel maar succesvol!
De nachtvlinderwerkgroep van de Milieuwerkgroep Houten i.s.m. de IVN Nieuwegein –
IJsselstein had in het MEC en het Natuurkwartier de avond voorbereid. Vooraf was er een
dia presentatie over de verschillende nachtvlindersoorten.
Buiten waren twee lakens met speciale lampen opgesteld, een vlinderlokdoos en in het park
was een route uitgezet met vlinderlokstoop. Er kwamen ongeveer 30 bezoekers die na de
diapresentatie enthousiast met camera, zaklantaarns en potjes nachtvlinders gingen zoeken.
Er was een tafel met boeken waar men kon opzoeken welke nachtvlinder er gevonden was.
Ondanks het koele weer zagen we toch veel mooie nachtvlinders. Waargenomen
nachtvlinders zijn ongeveer 35 macro’s (vnl. uilen en spanners) en 13 micro’s. Zeldzame
macro: bruine sikkeluil. Zeldzame micro: waasjesstippelmot.
De voorheen vrij zeldzame maar inmiddels algemene Oranje O-vlinder en Zwart weeskind
waren ook mooi om te zien. Natuurlijk zijn er ook algemeen voorkomende nachtvlinders die
erg leuk zijn om tegen te komen omdat ze zo mooi zijn. Ik denk dan aan b.v. de prachtige
vuursteenvlinder, de peper-en-zout vlinder en het roesje. De ondeugende maar mooie
buxusmot was ook aanwezig in de witte en bruine variant.
Alle soorten zijn gefotografeerd, op naam gebracht, en doorgegeven aan
www.waarneming.nl. De Vlinderstichting gebruikt die gegevens om uit te zoeken hoe het met
de nachtvlinders in Nederland gaat. De volgende Nationale Nachtvlindernacht vindt plaats in
het weekend van 31 augustus 2019.
Foto’s op de website van MWH

De footholes van het Imkerspark
(Door Frank Magdelyns)
Afgelopen zomer heeft een delegatie van de paddenwerkgroep gesproken met twee
ambtenaren van de gemeente Houten over de footholes in het Imkerspark. In de bakken
waar normaliter ballen horen te verdwijnen, vonden we tijdens de paddentrek regelmatig
padden en kikkers. Vooral een bak tussen het struikgewas en de waterkant ving veel padden
en kikkers. Wanneer we te laat waren, bleken ze levend gekookt te zijn in de zon.
De ambtenaren vertelden ons dat ze zich
niet hadden beseft dat in de bakken
dieren terecht zouden komen en dat onze
brief hun aan het nadenken had gezet.
Ze beloofden met een oplossing te
komen. Ondertussen liepen enkele
paddenbeschermers dagelijks langs de
holes en vonden ze af en toe (kleine)
padden en kikkers in de bakken.
Op 28 augustus ontdekten we de
gemeentelijke oplossing in de bakken.
Er was een soort paddentrapje in de bak
gelast. We gaan monitoren of het nu voor
de dieren lukt om wel uit de bak te ontsnappen. De eerste kikker die de nieuwe trap niet
snapte, hebben we in september al bevrijd uit de foothole.
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