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MILIEU WERKGROEP HOUTEN

Jouw vereniging draait lekker…!
De vereniging Milieu Werkgroep Houten, in 't kort de MWH, bestaat uit werkgroepen die een
grote mate van zelfstandigheid hebben, maar geen rechtslichaam zijn zoals een stichting of
vereniging. In dit jaargetijde zijn met name de werkgroep 'Wintervogels Blokhoven' en de
knotgroep actief. Andere werkgroepen bereiden zich voor op een nieuw seizoen dat zo rond
maart volgend jaar begint. Hoe het de werkgroepen vergaan is, krijg je te horen op de
aanstaande, jaarlijkse, ledenvergadering die volgend jaar zal plaatsvinden op dinsdag 19
februari 2019 in het Natuur -en Milieu-Educatiecentrum bij de kinderboerderij vanaf 19:30.
Noteer alvast in je nieuwe agenda.
Op de ledenvergadering ga ik mijn laatste jaar als voorzitter in. Begin 2020 rond ik mijn
tweede termijn van vier jaar af. In het huishoudelijk reglement is vastgelegd, dat een
bestuurder maximaal twee aaneensluitende periodes in functie blijft. Wat mij betreft is dat
ook een goede termijn: heb het gevoel dat ik ook een beetje door mijn ideeën heen raak en
dat het goed is dat er iemand komt die mijn functie overneemt. Immers de leden van een
levendige vereniging beseffen de verantwoordelijkheid voor een juiste aansturing van de
vereniging en levert een bestuur. Het moet nooit andersom zijn; dat de leden van een
vereniging er zijn ter meerdere eer en glorie van het bestuur.
Ik ga het stokje dus overgeven: uiterlijk op de ledenvergadering die begin 2020 plaatsvindt
stopt mijn verantwoordelijkheid. Als je belangstelling hebt... als je je afvraagt hoe ik mijn
voorzitterschap heb ingevuld en wat er van een nieuwe voorzitter verwacht wordt... geef me
een belletje, dan hebben we het er even over.
Hilde de Groot, de Houtense wethouder die het park Nieuw-Wulven onder haar
verantwoordelijkheid heeft, nodigde ons uit om te bespreken hoe we de natuurwaarden zo
goed mogelijk kunnen bewaren als een wijziging van het bestemmingsplan rond april
volgend jaar het mogelijk maakt om er een horecavoorziening te vestigen. Elders in deze
Nieuwsbrief tref je daarvan een verslag aan. We zijn betrokken bij de plannen voor
Buitenwaard: het afgraven van de uiterwaarden bij De Heul in Schalkwijk. We treden daarin
gezamenlijk op met de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk.
Rest mij jou een paar prettige feestdagen te wensen en misschien geven we mekaar een
hand met de beste wensen voor het volgend jaar op Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari
2019). Dan vertrekt om 14:00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Rijsbruggerweg/Binnenweg
onze elfde excursie van ongeveer een uur door Nieuw-Wulven. We gaan dan aanwijzen
waar de afslag van de rondweg gepland is en waar de parkeerplaats en het restaurant
komen.
Roel Melchers, voorzitter.
0651 279 332

Nieuwjaarswandeling
De Milieu Werkgroep Houten organiseert op 1 januari 2019 voor de elfde keer de
Nieuwjaarswandeling in bos Nieuw Wulven. Ook deze keer willen we op een ontspannen
wijze de aandacht vestigen op de ontwikkelingen in en rond het bos.
Momenteel is er geen geld meer voor het onderhoud maar er is een horecaondernemer
gevonden die plannen heeft ontwikkeld, zodat met het pachtgeld het bos kan worden
onderhouden.
Tijdens de wandeling langs plekken waar zaken zoals parkeerplaats, afslag van de rondweg
en restaurant zijn gepland, wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken.
•
•

•

14.00 uur vertrek we van de parkeerplaats aan de Rijsbruggerweg
Eerst een welkom en korte uitleg
Dan de wandeling van ongeveer een uur

Wat gebeurt er in ons bos?
'Nieuw-Wulven' heet het bos ten noordoosten van Houten. Het bos ligt op het grondgebied
van Houten en Bunnik. Het bos heeft drie ingangen. Uitsluitend voor fietsers en voetgangers.
Auto's, brommers en pedelecs mogen er niet in. Een ingang ligt aan de Marsdijk, vlakbij het
Fort bij Vechten met zijn interessante Waterliniemuseum.
Vandaar loopt het Fectiopad dwars door het bos naar de oostkant van het treinviaduct ten
noorden van Houten. Halverwege het Fectiopad sluit het Wulverbroekpad aan dat loopt
vanaf het parkeerterreintje aan de Binnenweg (dat verderop, op de grens met Bunnik,
overgaat in de Rijsbruggerweg).
Die fietspaden door het bos zijn geen 'snelfietspaden'. Ze zullen ook niet als dusdanig
ontwikkeld worden. Er zijn dus een heleboel nieten en genen: het pad wordt NIET verbreed...
er worden GEEN aparte voet- en paardenpaden aangelegd langs de fietspaden... de paden
worden NIET verlicht... en 's-winters wordt er NIET gestrooid... Doel is er geen doorgaande
of hoofdfietsroute van te maken om de rust in het bos te bewaren. Bewust is gekozen voor
een smal fietspad waarop je ook voetgangers tegenkomt.
Staatsbosbeheer, de gemeente Bunnik en de provincie Utrecht hebben lang geleden
besloten om het bos te 'ontwikkelen'. Een van de redenen is het 'overlopen' van het park
Amelisweerd. Daar is de recreatiedruk zó hoog... dat er ontlast moet worden. De overheden
hebben toen ook een verdeelsleutel gemaakt voor de kosten van de infrastructuur, zoals een
extra afslag van de Rondweg uit beide richtingen en een parkeerplaats. Het geld daarvoor is
toen ook gereserveerd.
Maar in 'ons' bos een parkeerplaats aanleggen kan niet zomaar... daar is een wijziging van
het bestemmingsplan voor nodig. Die wijziging zal rond maart volgend jaar in de Houtense
gemeenteraad besproken worden.
In die gewijzigde bestemming komt ook de vestiging van een restaurant aan de orde.
Momenteel staat dat restaurant gepland linksachter de speelplaats 'Het Grote Fort' aan het
water de Zijlgraaf, die de grens met Bunnik vormt.

En er komt een parkeerplaats voor 70 auto's met de mogelijkheid er later nog 30 plaatsen bij
te maken. Die parkeerplaats wordt 's avonds afgesloten om nachtelijk bezoek te beperken.
Er komt ook een keet voor boswerkers met 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Doel is om het
bosonderhoud met grote machines te vervangen door handmatig beheer. Op die manier kan
je verschillende 'soorten' gebruikers in het bos tegenkomen. Denk aan vaste krachten,
personen met een arbeidsbeperking, sporters, recreanten, deeltijders en vrijwilligers. Door
de verschillende gebruikers wordt Nieuw-Wulven ook wel een 'breed' bos genoemd.
Wat het beheer van het bos betreft, ligt de nadruk op meer 'mantelzoom-vegetaties'.
Daarmee worden overgangen tussen verschillende delen van Nieuw-Wulven bedoeld. Als
voorbeeld noem ik de overgang van 'gewoon' bos naar de blootgelegde oude loop van de
(Kromme) Rijn.
Er komt ook een geboortebos
Het idee is dat daar ter gelegenheid van een geboorte een boom gepland wordt. Waar het
bos komt... en welke bomen er gepland worden is nog niet duidelijk. Dat komt omdat er
beheersaspecten bij komen kijken die tientallen jaren bepalen hoe er met het geboortebos
omgegaan kan worden. Vragen zijn bijvoorbeeld: Welke bomen haal je weg als het bos
uitgedund moet worden...? En als iemand 'zijn' boom mee wil nemen naar zijn nieuwe
woonplaats... kan dat...?
Het is niet de bedoeling, dat het een 'herdenkingsbos' wordt. Dat betekent: geen
naamplaatjes... geen knuffels... geen hekjes om de bomen heen... Dat soort dingen.
Trekkershutten...? Ja.. daar wordt van gerept. Ze staan gepland in het Bunnikse deel van het
bos als 'tweede fase'. Maar eigenlijk zie ik ze ook dan niet komen.
O ja... dinsdag 1 januari, nieuwjaarsdag, organiseert jouw vereniging weer zijn jaarlijkse
rondleiding door Nieuw-Wulven. Om 14:00 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats aan de
Binnenweg (Rijsbruggerweg) voor een wandeling van een uur. Onderweg praat ik je bij over
de laatste ontwikkelingen.
Tot dan...!
Rose Dlhopolsky, bestuurslid en verantwoordelijk voor 'Nieuw-Wulven'.
rmdgroep@gmail.com

Ledenvergadering MWH
De jaarlijkse ledenvergadering van de Milieu Werkgroep Houten staat gepland voor 19
februari 2019. De vergadering begint om 19.30 uur. Naast het formele besloten deel
hebben we voor de tweede helft van de avond Ben Hermans bereid gevonden om te
vertellen over de broedvogels in Nieuw Wulven. Noteer dus in de agenda: dinsdag 19
februari 2019, NME Houten (Keercamp 13).

Veel informatie over ringslangen, slootonderzoek en
knotten
(Door Frank Magdelyns, foto’s Els Tove)

Dinsdagavond 18 september heeft de ringslangenwerkgroep en slootonderzoekgroep een
lezing gehouden. Op 20 november is er gesproken over de knotgroep en de knotwilg. Met
deze bijeenkomsten willen we aan Houten laten zien wat de werkgroepen doen.

Ringslangen in Nieuw Wulven
Coördinator Els Tove vertelde 18 september
uitgebreid over de ringslangen en het werk van
de Ringslangenwerkgroep. (o.a. broeihopen
omzetten, waarnemingen doen, buikpatronen
fotograferen en voorlichting geven). De
ringslangengroep is ontstaan in 2003. De
groep bestaat uit tien vrijwilligers en een flink
aantal gastvrijwilligers. Elk jaar worden de acht
broeihopen langs vijf routes in Nieuw Wulven
omgezet. Tijdens de lezing liet Els een foto
zien van een skelet van een ringslang welke is
gevonden in het bos Nieuw Wulven.
Volledig verslag op de website
Slootonderzoek
In de tweede helft van deze avond ging Paul van der Wielen in op de drie slootlocaties waar
sinds 2009 onderzoek wordt gedaan. Dat is in Nieuw Wulven (bosgebied), bij de Rietsloot
(landbouwgebied bij de Rijsbruggerweg) en in Schalkwijk (bij de tuinen van Jonkheer Ram).
Met een schepnet wordt in de sloot geschept. Daarvoor wordt soms een waadpak
aangetrokken waarmee het water in wordt gegaan. De gevangen dieren worden
geanalyseerd en op naam gebracht. Er ontstaat zo een beeld van de waterkwaliteit.
Volledig verslag op de website
Knotgroep
Op 20 november heeft Jaap ten Boer
gesproken over de knotgroep en de knotwilg.
De knotgroep komt op boerderijen, bij kastelen,
forten en overal waar je normaal nooit komt.
Temperaturen tot -15 graden zijn voor de
knotters van de knotgroep te doen. Wilgen
moeten worden geknot, want als deze goed
staat, blijft hij groeien. Jaap ging ook in op de
soorten wilgen die er zijn, zoals de schietwilg
en de kraakwilg en de dieren die profiteren van
de aanwezigheid van wilgen.

De footholes van het Imkerspark
Afgelopen zomer hebben we met twee ambtenaren van de gemeente gesproken over de
footholes in het Imkerspark. In deze metalen bakken troffen we regelmatig padden en kikkers
aan. Naar aanleiding van gesprek heeft de gemeente schuine strips aan laten brengen,
waardoor de padden en kikkers alsnog eruit zouden kunnen. In oktober hebben we opnieuw
gesproken met de gemeente en nu ook met Sportpunt Houten. Er is nu gewerkt aan een
oplossing dat padden en kikkers meer grip hebben tijdens het klimmen uit de footholes. De
muizen kunnen er in elk geval uit. Ook wordt er meer gecontroleerd door gemeente of
vrijwilligers van Buitenwereld of dieren gevangen zitten. Ook mensen van de paddengroep
lopen waakrondjes door het Imkerspark.

Bomen op broeihopen ringslangen
Staatsbosbeheer is tijdens werkzaamheden in
het bos Nieuw Wulven onzorgvuldig omgegaan
met de broeihopen van de beschermde
ringslang. Woensdag 26 september 2018
constateerde een vrijwilliger van de Milieu
Werkgroep Houten dat een aannemer bomen
op een van de broeihopen van de ringslangen
had neergelegd.
De aannemer die bij de Zijlgraaf aan het werk
was voor Staatsbosbeheer meende dat de
broeihoop een berg afval was en dat de bomen
erop gelegd konden worden. Enkele jaren geleden zijn aannemers met de wagen over een
broeihoop gereden. We hebben met Staatsbosbeheer gesproken over deze situatie en er is
beloofd dat dit niet meer zal voorkomen.

Buitenwaard
(Door Jan Buys)

In de uiterwaarden van De Lek tussen
De Heul en Den Oord wil
Staatsbosbeheer samen met
ontgronder K3 natuur ontwikkelen, wat
wordt betaald uit de opbrengsten van
de vrij komende klei. De grond wordt
afgegraven zodat de rivier meer de
ruimte krijgt. Het plan is dat er een
nevengeul komt met natuur. Hiervoor
wordt eerst een Milieueffectrapportage
(MER) gemaakt.
Als Milieu Werkgroep Houten zijn we
bij de inloopbijeenkomst geweest en
ook vooraf hebben we gesproken met
de planmakers. We vinden het jammer dat er in de plannen voor weidevogels geen ruimte

meer is. Het gebied is één van de laatste restanten van het eertijds rijke weidevogelgebied in
de uiterwaarden van de Lek.
De plannen die er nu liggen lijken sterk op hoe de Steenwaard destijds is aangelegd en daar
zijn de weidevogels uiteindelijk helemaal verdwenen. Dit hebben we ook aangegeven tijdens
de bijeenkomst en zullen dat ook inbrengen bij de provincie die bepaalt hoe het MER moet
worden gemaakt. Daarnaast is door ons de suggestie meegegeven om een oeverzwaluwwal
te maken, zoals ook in Steenwaard is gebeurd. Ondertussen is er door de Milieuwerkgroep
Houten en de Stichting Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk een officiële reactie
gestuurd.

Knotten
De knotdata en locaties voor de knotgroep zijn:
Zaterdag 12 januari 2019
Marianne van Bennekom, (op het land van Frans van der Giessen), Overeind 84 Schalkwijk
(alleen handzagers)
Zaterdag 9 februari 2019
Marrij Zeeman, Achterdijk tussen nr. 4 en 6 in Tull en ’t Waal (Molenbuurt)
Zaterdag 9 maart 2019
Lunet aan de Snel, Ton Uijtewaal, Lekdijk 56b Schalkwijk

Gesprek over dierenwelzijn
Deze maand heeft MWH met wethouder Hilde de Groot gesproken over dierenwelzijn. Bij dit
gesprek waren Tanja Francoise en Frank Magdelyns aanwezig. Van te voren waren diverse
personen geraadpleegd, zodat we het uur goed vol kregen.
In 2016 heeft de gemeente Houten een dierenwelzijnsbeleid vastgesteld. Deze wordt nu
geïmplementeerd. We hebben o.a. gesproken over weidevogels, de aanhechting van de
groenzones in Houten en het isoleren van huizen waardoor vogels en vleermuizen minder
onderkomen hebben. Ook is besproken of het afkoppelen van riolering op het
oppervlaktewater nu wel of niet goed is voor padden en kikkers. Aan de wethouder hebben
we gevraagd om zodra er mogelijkheden zijn bij Rijkswaterstaat, aan te dringen op meer
uitstapplaatsen langs het kanaal. Niet alleen grote uitstapplaatsen voor ree en hond, maar
ook kleinere voor jonge vogels en katten. Mooi te horen is dat het bermbeheer in 2020 gaat
veranderen, waardoor er niet meer wordt gekleppeld. Dat wil zeggen dat gemaaid gras wordt
afgevoerd, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor andere planten die insecten
aantrekken. In elk geval is dit het plan voor de Rondweg. Voor het buitengebied is dit nog
niet zeker.
Dierenwelzijn is voor ons als MWH breder dan alleen gezelschapsdieren. We zijn blij dat we
een aantal punten, mede dankzij jullie inbreng hebben kunnen noemen. We hebben het
volste vertrouwen hoe wethouder en betrokken ambtenaar hier op doorpakken.

Verslag fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie
(Door Jaap ten Boer)

Op zondag 16 september is met een
groep van 14 belangstellenden een
route gefietst in het gebied van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie ten
Noorden van Houten. We vertrokken
- na een korte uitleg bij het bord voor
het gemeentehuis Houten - richting
fort 't Hemeltje. Vanaf daar via het
inundatiekanaal langs de Lunetten en
naar de plofsluis Kromme Rijn.
Dat er - behalve een plofsluis in het
Amsterdam-Rijnkanaal - ook een
plofsluis boven de Kromme Rijn
hangt is niet zo algemeen bekend.
Daarna via de 12-gatenbrug en het Fort aan de Biltsestraatweg naar de werken bij
Griftenstein. Deze stelling is in 1940 op het laatste moment nog kort in gebruik geweest, de
Duitse aanvaller was dichtbij, maar tot gevechten is het niet meer gekomen. Tenslotte langs
Fort Hoofddijk (Botanische tuin), de forten Rijnauwen en Vechten. Op fort Vechten een
uitgebreide gegidste wandeling gemaakt (onze gids - Peter Gijsbers - is nl. ook gids op fort
Vechten) en toen via het bos Nieuw-Wulven weer naar Houten.
Voor liefhebbers van zo'n informatieve fietstocht: volgend jaar weer een herkansing.

Mitrailleurkazemat in de werken bij Griftenstein

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/lid-worden/
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