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MILIEU WERKGROEP HOUTEN

Van de voorzitter
Deze lente was een vreemde lente. Daar hoeven we niet lang bij stil te staan. Gelukkig zien
we dat de werkgroepen zo veel mogelijk doordraaiden. De broedhopen werden omgezet, de
padden overgezet, de vogeltellingen liepen door en de weidevogelbescherming draaide ook
door. Alleen de centrale activiteiten zoals het organiseren van excursies hebben we
stilgelegd. Ook een grote vrijwilligersactiviteit die we voor ogen hadden is uitgesteld. Die
houdt u tegoed en wanneer MWH in 2021 veertig jaar bestaat is het goed om dit te
combineren.
Verheugd ben ik over de subsidie die de Houtense Bijzaken heeft ontvangen. Een bedrag
van bijna 34.000 Euro is er beschikbaar om (openbaar) groen met behulp van omwonenden
om te toveren in kleine natuuroases voor solitaire bijen en insecten. Het is een prachtig
voorbeeld van burgerparticipatie waarbij dit kan worden gerealiseerd en over een aantal jaar
de effecten zichtbaar zijn.
Het overlijden van Alie Feijen begin april heeft het bestuur en diverse leden binnen de
vereniging geraakt. We hebben hier op toepasselijke wijze bij stilgestaan. In deze
Nieuwsvlinder leest u een In memoriam.
Als beginnend voorzitter is het fijn dat de club, ook in verrassende tijden gewoon doorgaat
met wat we doen: samen in en voor de natuur werken.
Groeten van een trotse voorzitter
Henk Vernooij

Kort nieuws
•
•

Het nieuwe bankrekeningnummer van de Milieu Werkgroep Houten is veranderd in
NL65 TRIO 0788 911 023. Het oude ING-nummer is niet meer actief. We zijn
momenteel bezig om de automatische machtigingen om te zetten.
Op één na hebben alle leden hun contributie betaald. Deze wanbetaler is afgevoerd,
waardoor nu iedereen de contributie heeft betaald.

Stand van zaken bij de werkgroepen
Dit voorjaar kregen we in Nederland te maken met maatregelen ten behoeve van de uitbraak
van het coronavirus. Op 12 maart werden de maatregelen aangekondigd. Het was juist de
periode dat onze zomerwerkgroepen begonnen aan een nieuw seizoen en de
winterwerkgroepen aan het afronden waren. Een rondje langs de velden met bijdragen van
de coördinatoren.
Broedvogels
De werkgroep broedvogels heeft volgens de planning en net als in andere jaren een deel van
bos Nieuw-Wulven geïnventariseerd. We gingen op pad in groepjes van twee of drie die los
van elkaar liepen. De coronacrisis had geen echte gevolgen voor ons. Wel merkten we dat
bos Nieuw-Wulven meer dan ooit wordt bezocht, ook in de hele vroege uurtjes. Dat komt
natuurlijk ook door het mooie en droge voorjaarsweer en omdat door het aanbrengen van
verharding de paden beter bewandelbaar zijn geworden.
Knotgroep
De laatste knotdag van het seizoen, 14 maart op Lunet aan de Snel, is geannuleerd. Het
samenkomen van de groep was niet meer mogelijk. Wel zijn op die dag door 6 vrijwilligers,
waaronder 4 motorzagers, nog 5 grote oude wilgen aan de Waalseweg in Tull en ’t Waal
geknot en is – om predatoren geen uitkijkpost te geven - langs het weidevogelgebied de
Hoon in Houten een rand met diverse houtopstanden op kniehoogte afgezet.
De voorbereidingen voor het seizoen 2020 – 2021 gaan wel gewoon door. Als er weer
mogelijkheden zijn om te knotten kunnen we – uiteraard onder de dan geldende
voorwaarden – direct aan de slag. Als eerste zou dan alsnog het Lunet aan de Snel aan de
beurt zijn, zodat de daar ingezette knotcyclus niet al te veel wordt verstoord. Voor de
Landelijke Natuurwerkdag 2020 op 7 november 2020, hebben we al een prachtlocatie
gevonden: op en rond het terrein van het voormalige kasteel ten Goye in ’t Goy staan 60
oude wilgen, waarvan er 30 worden geknot. Als het nodig is, is er in de directe omgeving
meer knotwerk voorhanden.
Ringslangen
Het omzetten van de broeihopen gebeurde op vier zaterdagen. De eerste dag was een
gezinsdag met jonge kinderen en deze was gelukkig nog voor de coronavirusmaatregelen en
werd een groot succes! Bij de tweede en derde zaterdag is de hulp van het publiek
geannuleerd. We zijn in plaats hiervan drie keer in kleine groepjes van 3 en twee ervaren
MWH-vrijwilligers aan het werk geweest naar de richtlijnen van RAVON. Het is gelukt, het
was flink doorwerken maar het weer was prachtig en de sfeer gezellig. De ringslangen
kunnen weer een jaar vooruit! Als werkgroep kunnen wij individueel monitoren bij de
broeihopen. De maandelijkse foto-ochtenden zijn niet mogelijk omdat de afstand van 1,5m
niet gewaarborgd kan worden. Ook zijn de ringslangenexcursies met de huidige maatregelen
niet mogelijk, alsmede de Slootinventarisatie die wij 3x per jaar doen. Als de maatregelen
verderop in het jaar worden versoepeld, bekijken we de situatie opnieuw.
Nachtvlinders
De voorbereidingen voor de nachtvlinders zijn gehinderd door de lockdown. We konden niet
fysiek bij elkaar komen. De Nationale Nachtvlindernacht met publiek in juni is niet
doorgegaan, omdat evenementen tot september niet mogen. Als in de toekomst nieuwe
maatregelen het toestaan dan hopen we misschien later in het seizoen (t/m september) met
onze eigen werkgroep vrijwilligers nog 1 of 2 kleine nachtvlindernachten te houden.

Wintervogels
De laatste telling van het seizoen 2019 - 2020 stond gepland voor 18 april en we hebben
daarbij onze manier van werken aangepast aan de richtlijnen die SOVON vogelonderzoek
Nederland voor hun tellers had gegeven. We tellen immers niet alleen onder de vlag van
MWH, maar ook onder die van SOVON. Normaal tellen twee groepjes van 2 – 3 mensen
afzonderlijk de oostelijke en westelijke helft van de polder en sluiten we samen af met koffie
en koek op de picknickplaats aan het Tetwijksepad. SOVON adviseerde om nu alleen te
werken, omdat het in de praktijk nog best lastig is om voldoende afstand te houden en liefst
vroeg in de ochtend, wanneer er nog weinig recreanten op pad zijn. Daar hebben we ons
aan gehouden. Peter de Klein heeft het westelijke deel van de polder geteld en ikzelf ten
oosten van de spoorlijn. Zo hebben we in elk geval de jarenlange reeks van tellingen niet
hoeven onderbreken. Wanneer een nieuw seizoen start in september, zien we verder.
Dagvlinders
Het waarnemen van dagvlinders op de Veste doen we individueel. We hebben weinig hinder
gehad van de lockdown. Rose Dlhopolsky gaat één keer per week, afhankelijk van het weer.
Sinds 1 juni worden de nieuwe vrijwilligers ingewerkt.
Padden
De paddenwerkgroep heeft geen hinder van de coronamaatregelen gehad. De mensen zijn
in de avonduren alleen of met gezinsleden op pad. We hebben dan ook normaal kunnen
functioneren. De fysieke eindafsluiting hebben we laten schieten.
Weidevogels
We rijden niet meer met anderen mee maar gaan dus afzonderlijk naar de locaties waar we
zoeken en beschermen. De groepjes houden we klein. Als we bij het zoeken toch meer
mensen nodig hebben, splitsen we de groep op in kleinere groepjes die elke een deel van de
percelen afzoekt. De 1,5 meter afstand is nooit een probleem en we zijn natuurlijk altijd
buiten bezig.
Houtense Bijzaken
De groep Houtense Bijzaken heeft enige hinder gehad van de coronamaatregelen. De hele
groep is niet bij elkaar gekomen en heeft hooguit in tweetallen vergaderd. Daarbij is men
vooral bezig met de voorbereiding van de komende projecten. Hier en daar zijn wel
particulieren geholpen met het inzaaien van tuinen.

Vrijwilligers helpen zo’n 1800 padden en kikkers
Tientallen vrijwilligers hebben dit voorjaar ruim 1600
padden, kikkers en salamanders van de Houtense
fietspaden overgezet. Daarnaast zijn meer dan 200 dieren
gered van de dood uit gemeentelijke rioleringsputten.
Padden en kikkers trekken elk voorjaar vanaf hun
winterverblijfplaats naar het water om daar te paren. Omdat
padden traag zijn en genieten van het relatief warme asfalt,
blijven ze langer op het fietspad zitten. Door de padden
richting het water te verplaatsen, wordt voorkomen dat ze
worden aangereden.
Padden en kikkers wachten gunstige weersomstandigheden
af voordat ze in beweging komen. Er waren weinig dagen met

de juiste omstandigheden, zodat van de 46 dagen dat vrijwilligers liepen, er 5 topdagen
waren.
Op 10 maart was zo’n topdag. Die avond werden er 358 dieren overgezet. De meeste
paddenactiviteit vonden we dit voorjaar rondom het Kooikerspad. Helaas troffen we dit
seizoen ook 82 dieren dood aan. De meesten langs het water op de
Hofmeiersborch/Troubadoursborch en op de Tiendhoeve/Schuilhoeve. Deze locaties houden
we volgend jaar meer in de gaten.
Rioolputten
Meer dan 200 amfibieën zijn gered uit rioolputten. Deze dieren waren anders waarschijnlijk
de hongerdood gestorven. Opvallend is dat we op het Kooikerseind geen dieren in de
rioolputten aantroffen. Een groot aantal putten is met toestemming van de gemeente tijdelijk
voorzien van gaas. Als paddenwerkgroep hopen we dat bij het vernieuwen van de openbare
weg in de toekomst wordt gekozen voor diervriendelijke rioolputten.
In totaal zijn dit voorjaar door de vrijwilligers 1431 padden, 349 kikkers en 33 salamanders
overgezet. De resultaten van dit jaar zijn gedeeld met de gemeente Houten.
Over de paddenbescherming
De paddenbescherming Houten is onderdeel van de Milieu Werkgroep Houten. Sinds 2013
wordt er gezocht naar padden langs het Imkerspad en is dit uitgebreid naar geheel Houten
Noord. Voor 2021 hopen we op uitbreiding in Houten-Zuid. Via een Whatapp-groep wordt
onderling contact gehouden en daardoor snel geschakeld bij plotselinge paddenactiviteit. De
lockdown die op 12 maart startte heeft geen invloed gehad. De vrijwilligers werkten
doorgaans alleen of in gezinsverband.

In memoriam Alie Feijen
Op zondag 5 april is onverwacht Alie Feijen overleden. Alie was zeer actief binnen diverse
natuurwerkgroepen en zo ook binnen de Milieu Werkgroep Houten. Ze deed mee met de
knotgroep, omzetten broeihopen ringslangen, de weidevogelbescherming, de dag- en
nachtvlinders en de paddenwerkgroep. Ook was Alie altijd aanwezig bij de
Nieuwjaarswandeling en de Ledenvergadering. Ze was betrokken bij alles wat met de natuur
te maken heeft. Enkele weken voor haar overlijden wist Alie bij het Kooikerspad nog ruim
113 padden samen met de buurvrouw over te zetten, een enorme hoeveelheid als je beseft
dat alle vrijwilligers samen het hele seizoen er 1600 hebben overgezet. We verliezen in haar
een lieve betrokken vrouw.
Als MWH waren we geschokt toen het bericht ons bereikte. Zeker omdat velen nauw met
haar samenwerkten. Uit respect voor Alie hebben we bij de familie bloemen bezorgd. Ook is
er meegewerkt aan een digitaal foto-album. Wij zijn Alie dankbaar voor haar bijdrage voor de
flora en fauna.
Het bestuur van MWH
Rose, Jaap, Els, Henk en Frank

Houtense Bijzaken kan starten
De groep Houtense Bijzaken heeft van de provincie Utrecht een subsidie ontvangen van
€33.820,- Met deze subsidie gaat een groep vrijwilligers samen met bewoners de komende
anderhalf jaar de biodiversiteit in Houten een enorme stimulans geven.
In diverse delen van de bebouwde kom van Houten worden met deze subsidie zogenaamde
bijenoases aangelegd. In totaal gaat het om zo’n 13000 m2 gras (ongeveer twee
voetbalvelden groot) dat wordt afgegraven. De grond die achterblijft wordt ingezaaid met
inheemse meerjarige bloemen, planten we 9000 bijenplanten in en gaan er nog ruim duizend
vuilbomen en amandelwilgen een nieuw plekje vinden.
Het betreft openbare grond verdeeld over Houten dat in samenwerking met de gemeente
wordt aangepakt. Er komen bijenhotels en nestgelegenheden in de grond. Vrijwilligers
zaaien, maaien en onderhouden. In de Houtense wijken wordt ook samengewerkt met
omwonenden. Vrijwilligers monitoren de soorten bijen die worden waargenomen en sturen
die in naar de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In 2021 wordt het project
teruggekoppeld aan de provincie. Op deze manier wordt het ecosysteem in Houten
gerestaureerd.
Barbera Blokland van Houtense Bijzaken laat weten het heel fijn te vinden. ,,Het heeft lang
geduurd, maar dan kunnen we nu echt aan de slag!”. MWH-voorzitter Henk Vernooij zegt dat
dit een geweldig project is. ,,Het is een prachtige vorm van burgerparticipatie waar de
gemeente Houten trots op kan zijn. Samen maken we er iets moois van.”
Meer weten:
•
•
•
•

Mail: houtensebijzaken@gmail.com
Website: https://www.houtensebijzaken.nl/
Facebook pagina: https://www.facebook.com/HoutenseBijzaken/
Instagram: https://www.instagram.com/houtensebijzaken/

Reactie MWH op Ruimtelijke Koers
Houten gaat weer bouwen. Landelijk is er behoefte aan nieuwe woningen. De
afgelopen tijd heeft de gemeente nagedacht waar er gebouwd zou moeten worden. De
plannen zijn vastgelegd in het Ontwerp Ruimtelijke Koers.
Linda Flipse en Ben Hermans hebben namens de Milieu Werkgroep Houten een reactie
geschreven. Deze reactie is op de website van de Milieu Werkgroep Houten na te lezen.
Als Milieu Werkgroep zien wij de noodzaak van bouwen in en kunnen we het op hoofdlijnen
eens zijn met de gemaakte keuze. Maar wij zien ook negatieve gevolgen voor de sociale
structuur en voor bestaande groengebieden. De MWH heeft vragen bij de keuze voor het
verleggen van de Rondweg om het gebied Noordwest heen. Ook heeft de MWH vragen over
de verbindingen met het buitengebied en daarnaast hebben wij ernstige bedenkingen bij het
nu gepresenteerde model voor de compacte stad.

Wij roepen daarom de gemeente op de ruimtelijke koers aan te passen met onze
opmerkingen uit de brief en het planproces uit te breiden met een mobiliteitstoets voordat de
bouwopgave wordt vastgelegd.
Het is fijn dat Ben en Linda samen tot een inhoudelijke goede reactie zijn gekomen, waarin
kennis van zaken en grondige analyse doorklinkt.

Ooievaar Nieuw Wulven
Op diverse plaatsen in de gemeente Houten staan ooievaarspalen. De paal die in 2009 op
de Biezenvelden-Noord (Nieuw Wulven) is geplaatst, wordt alweer enkele jaren gebruikt.
Ook dit jaar is het weer gelukt om enkele nieuwe ooievaars groot te brengen. Els Tove
maakte deze prachtige foto.

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! De Milieu Werkgroep Houten besteedt
regelmatig aandacht aan kleine stukjes 'energie-transitie' waarbij milieuaspecten en bruikbaarheid
voor onze leden centraal staat.

Graaddagen
Wat is nou weer een graaddag…?
Een graaddag is het gemiddelde van 1 graad over een dag, dat de gemiddelde temperatuur
van een dag onder een normtemperatuur ligt.
Als normtemperatuuur wordt vaak 18º Celsius genomen. Een temperatuur waarbij het nét
niet nodig is je huis te verwarmen. Als het op de plek waar je woont, die dag gemiddeld 17º
is, geldt die dag als 1 graaddag.
Is het die dag gemiddeld buiten 12º, dan geldt die dag als 6 graaddagen. Is het gemiddeld
-5º, dan bedraagt het aantal graaddagen (18+5=) 23.
Waarom is een graaddag zohandig?
Het is een manier om de buitentemperatuur mee te nemen bij energieberekeningen van je
huis. Immers… 100 m3 gas gebruikt over een periode met 5 graaddagen is heel wat anders
dan als diezelfde hoeveelheid gas gebruikt is in een evenlange periode met 30 graaddagen.
In het tweede geval is je huis veel beter geïsoleerd.
Stel dat deze metingen jouw huis betreft: eerst meet je over een periode waarin 5
graaddagen vallen. Wat mag je verwachten als je je gasverbruik over een andere,
evenlange, periode gaat meten waarin 30 graaddagen zitten. Je verwacht een 6-voudige
toename van je gasverbruik. En wat heb jij werkelijk gemeten…
Of je gaat isoleren
Eerst meet je hoeveel m3 gas nodig hebt in een periode met 5 graaddagen. Dan ga je
isoleren. Daarna ga je over een evenlange periode weer meten. Maar nu vallen er 7
graaddagen in die periode. Omdat je geïsoleerd hebt, verwacht je minder gas te gaan
gebruiken.
Je weet hoeveel gas je minder hebt gebruikt en je kan je besparing in euro’s meten. Je weet
ook wat je investering in isolatie kostte. Met die twee bedragen kan je het rendement en de
‘terugverdientijd’ van jouw investering berekenen.
Ook andere beïnvloeders!
De hoeveelheid gas die je gebruikt hangt niet alleen af van de gemiddelde buitentemperatuur
over een dag. Als je, bijvoorbeeld, met vakantie bent geweest, heb je de thermostaat
waarschijnlijk op de nachtstand gezet. Misschien is de samenstelling van je gezin veranderd.

Of heb je besloten om de zolder niet meer te verwarmen. Of je nam een poes die een
poezenluikje in de deur wenst.
Maar hoe kom ik aan het aantal graaddagen over een bepaalde periode?
Ja… dat is een heel gereken. Gelukkig is er een website die dat soepel voor je berekend.
Kijk op:
https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation
Kies het weerstation dat het dichtst bij ligt, vul de eerste en de laatste dag van jouw periode
in en… klaar is Kees.
Roel Melchers©

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

