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MILIEU WERKGROEP HOUTEN

Van de voorzitter
De zomer ligt weer achter ons. We kijken terug naar een goed bezochte
ringslangenexcursie half juli en een mooie nachtvlindernacht die eind augustus is
geweest. In deze nieuwsbrief de verslagen.
Nu de dagen korten komen de winteractiviteiten van de grond. Denk daarbij aan
de knotters en de wintervogeltellers die de koude niet schuwen. De eerste van zeven
knotdagen valt op zaterdag 19 oktober.
Een mooie gelegenheid om collega-'milieuactivisten' te ontmoeten. Zeker als je nog nooit
hebt meegedaan, nodig ik je uit om mee te helpen. Materiaal wordt verschaft en voor de
lunch en andere versnaperingen wordt gezorgd! De zaterdagen waarop we gaan knotten zijn
inmiddels bekend. Kijk op: https://www.milieuwerkgroephouten.nl/activiteiten/agenda/. Zodra
de locatie bekend is, wordt dat op onze site vermeld.
Weet u dat de knotgroep een AED, een 'Automatische Externe Defibrillator', heeft? Dat is
een apparaat dat bij hartproblemen gebruikt kan worden. De 'kader-knotters' zijn in het
gebruik daarvan getraind.
Een aantal jaren terug hebben we een participatie genomen in het eerste windpark van
Houten. Eneco heeft bericht gestuurd dat in oktober de obligatie ter waarde van 500 euro
wordt uitgekeerd. De participatie stopt daarmee. We zijn ook van plan om op de een of
andere manier deel te nemen aan het tweede windpark, dat (in 2022?) gebouwd gaat
worden bij de Goyerbrug.
In deze nieuwsbrief een overzicht van niet-fossiele energiemiddelen. Wat zijn de voor- en
nadelen. Zo je ziet, bestaat er geen beste manier om olie, gas en steenkolen te vervangen.
Veel hangt af van omstandigheden en beschikbaarheid. Volgend jaar bij de
ledenvergadering willen we met jou een discussie voeren over hoe we tegen deze
middelen aankijken. En wat de spanningsvelden zijn met de flora en fauna. Ons lid Piet van
Gemert heeft zich tijdens de vorige ledenvergadering bereid verklaard het 'gezicht' van de
vereniging te zijn. Hij vertegenwoordigt jou in verschillende transitie-overleggen binnen de
gemeente.
Voor 2020 gaan we binnenkort de begroting opmaken. Heb je een idee of wil je een activiteit
ontplooien die aansluit bij de doelstelling van de vereniging? Laat het dan weten
via info@milieuwerkgroephouten.nl.

Na twee termijnen van vier jaar zit, conform het huishoudelijk reglement, mijn
voorzitterschap er op. Nee... geen pijn... Ik heb het gevoel, dat ik door mijn ideeën heen
ben en dat het goed is, dat dat een ander lid de teugels overneemt. Ik leid de vergaderingen.
De bestuursvergaderingen, zo'n 6 per jaar, zijn efficiënt georganiseerd. Ze duren door de
gedegen voorbereiding ongeveer een uur. De praktijk is zo gegroeid, dat ik als voorzitter de
agenda maak.
Naast besturen heb ik een representatieve taak. Een kleine rol omdat de werkgroepen
zelfstandig zijn en hun eigen boontjes doppen. Ik heb eigenlijk alleen een rol bij conflicten of
als ons standpunt in een overleg wat meer 'gewicht' moet hebben. Het afgelopen jaar, denk
ik, waren er drie van die voorvallen.
En... eh... o ja... ik schrijf de stukjes 'Van de voorzitter' in de Nieuwsvlinder die vier keer per
jaar uitkomt. Maar ook daarbij kan ik rekenen op royale ondersteuning. Dus... wil je wat meer
weten over wat het voorzitterschap inhoudt... geef me een belletje, dan heb ik nog wat
informatie die ik niet zomaar in een Nieuwsvlinder kwijt kan.
Roel Melchers, voorzitter.
0651 279 332, roel.melchers@gmail.com

Nachtvlindernacht, 30 augustus 2019
(Door Rose Dlhopolsky)

Op een tijd dat anderen bezig zijn om rustig naar bed te gaan, vind je ongeveer vijftig
mensen in de NME in Houten. Ondanks de warme lucht binnen, luistert men naar Ariena
Brinkman’s lezing over allerlei soorten nachtvlinders die in Nederland te vinden zijn.
Na de lezing gaat men met zaklamp en fototoestel met spanning en nieuwsgierigheid naar
buiten. Wat gaan we dit jaar vinden? Het is leuk om in het donker te lopen. Op sommige
bomen langs het pad zitten papieren vlinders naast plakkerig spul (smeer). Als je geluk hebt
zie je daar een nachtvlinder. Je moet wel goede ogen hebben om ze te zien, want ze zijn
vaak uitstekend gecamoufleerd.
Vlinders die naar het licht vliegen zijn
gemakkelijker te bewonderen. De hele avond
kan men kijken naar de twee doeken en de
vlinders die door het licht worden
aangetrokken (ook te zien zijn verschillende
muggen, kevers, en een toevallige spin). De
nachtvlinders zijn niet zo kleurrijk als
dagvlinders, maar dit wordt meer dan goed
gemaakt door de prachtige patronen en
ingewikkelde tekeningen op hun vleugels.
Het weer blijft droog maar tijdens de nacht
begint men de vochtigheid te voelen. Rond
00.30 uur moeten de tafels naar binnen, worden spullen opgeruimd en goede nacht gezegd.
Het was een succesvolle Nachtvlindernacht. Op de waarneming.nl website zijn 54
gedetermineerd vlinders geregistreerd.
Foto’s van deze avond

Hoge opkomst excursie ringslangen
De jaarlijkse MWH fietsexcursie naar de ringslangen was een succes! Er kwamen meer dan
60 mensen. De excursie is door Els Tove en Peter van Wieringen gegeven. De kinderen
mochten vooraan staan en alle mensen waren zeer geïnteresseerd. We zagen een jonge
ringslang van één jaar oud. Onderweg kwamen we ook leuke dingen tegen zoals de groene
sabel sprinkhaan, de wesp-orchis en in de verte een ree!
Foto’s op de website

Beamer
Tijdens de nachtvlindernacht bleek de beamer in het NME-gebouw met geen mogelijkheid te
willen werken. We hebben als bestuur besloten een tweedehands beamer aan te schaffen.
Dat is ondertussen gebeurd en leden die daar gebruik van willen maken kunnen deze
afhalen bij bestuurslid Frank Magdelyns aan de Ruitercamp. Dit is op twee minuten lopen
vanaf het NME-gebouw. Uiteraard is de beamer ook op andere locaties te gebruiken. In de
komende periode gaan we een reservelamp voor de beamer aanschaffen.

Viveste
(Door Frank Magdelyns)

Afgelopen zomer hebben wij aan Viveste een brief geschreven. Een bewoner meldde ons
dat wanneer een huurder vertrekt uit een huurhuis van Viveste, al het hogere groen in de tuin
moet worden gerooid. Bomen of struiken die boven de dakgoot uitkomen moeten weg.
Vermoedelijk doet Viveste dit omdat bladeren in dakgoten verstoppingen veroorzaken,
waarna het water het huis in kan lopen. Op zich is dit te begrijpen, want water in huis is
ongewenst. Toch vinden we het als Milieu Werkgroep Houten jammer dat bomen en
coniferen die op afstand van een huis staan moeten vertrekken. Zeker nu we groenere
tuinen willen, zou het goed zijn als Viveste een ander beleid gaat hanteren.
De brief hebben we gedeeld met de huurdersraad van Viveste en met de gemeente Houten.
Vanuit de gemeente Houten kregen we bijval en dit onderwerp zou bij het periodiek gesprek
tussen wethouder en Viveste op de agenda worden gezet.
Begin september reageert Viveste dat er veel maatwerk mogelijk is. Maar ze verwijst ook
naar haar tuinwijzer, waaruit blijkt dat bij bomen van 6 meter of hoger er geen maatwerk
mogelijk is. En dat is nu precies waarom wij in de pen klommen. We hebben nu aan de
gemeente en huurdersraad verzocht hier een vervolg aan te geven.

Fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie
Schitterend fietsweer tijdens de jaarlijkse fietstocht langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit keer
reden 16 personen de tocht. Een leuke groep met een leuke fietstocht die tussen 10 en 15 uur werd
gereden.

Broedvogels Nieuw Wulven
(Door Ben Hermans)

Voor de zesde keer is door de broedvogelgroep
geteld in het zuidelijke deel van Nieuw Wulven. Het
jaarverslag is beschikbaar.
Er zijn ’s ochtends vroeg 12 tellingen uitgevoerd
van 24 maart tot eind juni, daarnaast enkele
deeltellingen. Zowel Grasmus, Bosrietzanger,
Tjiftjaf als Zwartkop scoorden hoog.
De voor Nieuw Wulven - Zuid kenmerkende
Blauwborst was met 5 territoria goed aanwezig in
het open gebied met struweelranden en in de
biezenvelden. De Fitis neemt daarentegen af door
verbossing van het overblijvende wilgenstruweel.
De Sprinkhaanzanger doet het landelijk slecht, ook
in ons telgebied is hij slechts eenmaal waargenomen. Van de rode lijstsoorten telden we
liefst twee territoria van de Koekoek. De Matkop een andere rode lijstsoort - konden we dit
jaar helaas niet meer als broedvogel noteren. Download het hele verslag op de website.

Biodiversiteit
De gemeente Houten is bezig met het vergroten van de biodiversiteit. Diverse leden van de
Milieu Werkgroep Houten waren in juni bij een avond hierover aanwezig. Na afloop heeft een
aantal personen nagedacht over concrete maatregelen op dit gebied. Deze informatie is
gedeeld aan de gemeente Houten. De ideeën staan op de website.

Energietransitie
(Door Roel Melchers)

Energie is nodig om iets te laten werken: het huis verwarmen, iets te verplaatsen, een
koelkast laten koelen, een molen laten draaien...
De laatste tientallen jaren halen we onze energie uit bronnen zoals kolen, aardolie en gas.
Twee nadelen: het zijn uitputtelijke bronnen en ze produceren 'broeikasgassen' zoals
methaan, stikstofoxide en kooldioxide, een stofje dat we overigens normaal uitademen.
Die broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt.
In december 2015 hebben 174 landen in Parijs afgesproken de opwarming van de aarde
niet boven de 2 graden Celsius, gerekend vanaf 1850, te laten komen!
In Nederland hebben we nóg een reden voor de energie-transitie: de Groningse gaskraan
gaat dicht vanwege de verzakkingen.
De Milieu Werkgroep Houten gaat regelmatig aandacht besteden aan kleine stukjes
'energie-transitie' waarbij milieuaspecten en bruikbaarheid voor onze leden centraal staat.

Maar wélke energiebron dán…?
Ok… we willen af van die fossiele brandstoffen; energiebronnen dus die ontstaan zijn uit
dierlijk en plantaardig materiaal dat honderdduizenden jaren de tijd heeft gehad om tot olie
en gas te worden. Maar wat moet daarvoor in de plaats komen; waar moeten we dán onze
almaar toenemende energiehonger mee stillen. Er is niet één, beste, bron aan te wijzen. Ik
noem hier kort verschillende mogelijkheden met hun problemen.
Waterstof
Waterstof (H2) is een gas. Waterstof reageert met zuurstof (O2) en levert dan energie.
Energie waarop, bijvoorbeeld, een auto kan rijden. Het afvalproduct van die chemische
reactie is… water. Gewoon water dat vrijkomt als waterdamp. De gemeente Groningen rijdt
met auto’s op waterstof. Probleem is dat de productie van waterstof nog niet zo
milieuvriendelijk is.
Kernsplitsing
Dit levert veel, goedkope, energie. Maar er zijn ook een aantal problemen: er blijven radioactieve stoffen achter die voor lange tijd, van enkele dagen tot altijd(!), opgeslagen moeten
worden. Het ‘dumpen’, bijvoorbeeld in zee, is sinds 1982 niet meer toegestaan. Een goede
oplossing is niet in zicht. Ongeveer 13% van de energie die we op aarde gebruiken komt uit
kern(splitsing)centrales.
Kernfusie
Ook deze manier levert veel, goedkope, energie… áls het fusieproces een maal op gang
gebracht is. En dát is nou het probleem. Daar is namelijk een enorme hoge temperatuur en
druk voor nodigen. Er is geen vat die dat kan hebben. Er bestaat dan ook nog geen
kernfusie-centrales.
Biomassa
Als je iets verbrandt, levert dat energie op. Ook de verbranding van dierlijk en vooral
plantaardig materiaal. Het wordt wel als oplossing gezien voor geïsoleerde
gemeenschappen. Zoals een alleenstaande boerderij.

Er bestaan en… ontstaan, ook in Nederland, biomassacentrales. Dat komt door de subsidie
die Nederland beschikbaar stelt. Maar daar kleven toch wel wat nadelen aan: zo heb je voor
die verbranding ook fossiele brandstoffen nodig die broeikasgassen afgeven. En het tweede
nadeel is dat er voor grootschalige biomassacentrales meer biomassa nodig is dan
Nederland kan leveren. Dat betekent dus, dat er, bijvoorbeeld, houtsnippers getransporteerd
moeten worden vanaf de andere kant van de aarde. Niet bepaald milieuvriendelijk.
Zon
Dat zou mooi zijn: gewoon energie halen uit de zon, een onuitputtelijke energiebron. Een
paar zonnepanelen plaatsen en de kassa rinkelt. Maar… het schiet niet op. De efficiëntie
waarmee zonnepanelen stroom maken is niet groot en het ziet er ook niet naar uit, dat dit de
komende tijd beter wordt. Met een gunstig gelegen dak en een beperkte energiebehoefte
kan je in je eigen stroombehoefte voorzien… maar de beperkte opslagmogelijkheid van
stroom gooit roet in het eten: je hebt alleen stroom zolang de zon schijnt. ‘s Nachts heb je
geen licht en geen tv.
Naast individuele zonnepanelen op eigen dak, ontstaan er nu ook zogenaamde
‘zonneweides’: industrieel aangelegde grote velden gevuld met zonnepanelen. Voor beide
vormen van de plaatsing van zonnepanelen bestaat een subsidieregeling.
PV, Photo-Voltaic, wordt deze manier van energie-opwekking ook wel genoemd. In het
jargon is een zonnepaneel dus een PV-paneel.
Wind
Zo’n nieuwe windmolen levert pas
echt wat op. Die molens leveren
per jaar nu al minstens 3 MW
(megawatt) aan stroom. Evenveel
als 1 hectare (voetbalveld) belegd
met PV-panelen. Maar ja… wie
wil er nou een windmolen in zijn
tuin… Dat geeft veel discussie en
juridische procedures. Maar veel
van die procedures zijn kansloos
omdat het rijk gebieden
aangewezen heeft waar die
molens moeten komen. Hooguit kan er over bijkomstigheden wat onderhandeld worden
zoals waar komen de molens precies en hoe ziet de compensatie er uit voor mensen die er
last hebben.
Geothermie
Heel diep, op een kilometer of drie, zit kokendheet water. Die hoeft alleen maar naar boven
gehaald te worden om de energie eraan te onttrekken. In Nederland zijn op een aantal
plaatsen al experimentele boringen toegestaan.
Maar hoewel het naar boven halen van dat kokende water en het omzetten in stroom geen
probleem is… zijn er zaken rond veiligheid en milieu die roet in het eten gooien. Zo moet er
door het grondwater geboord worden. De effecten van een scheur in die warmwaterleiding in
het grondwaterveld zijn niet goed te overzien. Leven we maar in IJsland waar het hete
grondwater tot aan de oppervlakte komt.
Warmtewisseling. Water
De termen geothermie en warmtewisseling lopen door mekaar heen en worden soms zelfs
als synoniemen gebruikt. Het verschil zit hem er in van hoe diep het grondwater opgehaald

wordt. Water van een paar meter diep is niet warm genoeg om een woonkamer op 20
graden te brengen in de winter. Er moet dus een trucje uitgehaald worden om met water van,
bijvoorbeeld 10o , 20o warme lucht te maken. Dat gaat via het principe van de ‘omgekeerde
koelkast’. In Houten hebben we een grote water-warmtewisselaar voor ruimteverwarming in
Houten-Zuid.
Warmtewisseling. Lucht
Datzelfde principe wordt gebruikt om koude lucht om te zetten in warmte. In Houten zijn
sommige huizen voorzien van een lucht-warmtewisselaar.
Warmtewisseling. Water of lucht… wat moet ik kiezen?
Beide hebben voor- en nadelen. Een lucht-warmtewisselaar is goedkoop en makkelijk buiten
te installeren, maakt lawaai, ‘trekt’ het niet als de buitenlucht te koud is en moet je ‘s winters
bijverwarmen. Een water-warmtewisselaar vraag een grotere investering en neemt ruimte
binnenshuis, of in een schuurtje, in beslag. Daarentegen zal je van lawaai geen last hebben
en hoef je ‘s winters niet bij te verwarmen.
Waterkracht
De Donau is volgebouwd met
waterkrachtcentrales. Daar is
soms bij een sluis naast zo’n
centrale wel een verval van
11 meter! Vergeet dat in
Nederland maar. Het verval
van de Rijn, van Lobith tot
aan de Noordzee, is 12
meter. Bij een lengte van
150km betekent dat een
verval van 8 cm per kilometer…! Daar kan je geen waterkrachtcentrale in bouwen. In
tegenstelling tot de Donau in Oostenrijk en Roemenië.
Toch liggen er verscheidene elektriciteitscentrales langs de Rijn. Dat komt omdat een
centrale gekoeld moet worden… NIET omdat het water stroom opwekt!
Getijdebeweging
Ja… dat is ook mooi: bij vloed zet je de sluizen open en als het dan ebt, laat je het water
langs een grote dynamo lopen om stroom op te wekken. Zo’n centrale staat sinds 1966 in
Frankrijk in Bretagne bij de plaats Rance. Ook in Nederland wordt met de getijbeweging
geëxperimenteerd. Veelal wordt er gebruik gemaakt van getijdestroming. Op die manier
maak je niet alleen gebruik van het tij bij eb, maar ook als het vloed is.
Restwarmte
Bij sommige productieprocessen komt veel warmte vrij. Denk aan dataopslagcentra die
gekoeld moeten worden en aan de productie van aardappelzetmeel. Ook klassieke
elektriciteitscentrales, gestookt met kolen of gas, hebben veel restwarmte die gebruikt kan
worden voor de verwarming van woningen.
Roel Melchers©
0651 279 332
Roel.Melchers@gmail.com

Uit Nieuw Wulven

Begin augustus fotografeerde Els Tove in Nieuw Wulven deze ree kalf. Het was een moeder
met zelfs twee kalfjes, maar als geheel was het moeilijk ze erop te krijgen. Dit kleintje met
Bambi vlekjes wilde nog wel poseren!
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/

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
rmdgroep@gmail.com

Wintervogels Blokhoven
Knotwerkgroep
Broedvogelinventarisatie
Paddenwerkgroep
Ringslangwerkgroep
Weidevogelbescherming
Dagvlinders
Nachtvlinders
Redactie Nieuwsvlinder

Sjerp Weima
Jaap ten Boer
Ben Hermans
Tanja Franscoise
Els Tove
Richard Zwartenkot
Rose Dlhopolsky
Annemiek v.d. Berg
Frank Magdelyns

(030) 6350989
(06) 10715867
(06) 48959983

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

(06) 36145756
(030) 6774853

(06) 19630125

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

