Bos Nieuw Wulven
Inventarisatie broedvogels
In 2005 draaide de vogelinventarisatie van het bos Nieuw Wulven op volle
toeren. Wij – een groepje met een vaste kern van 8 mensen - zijn op
toerbeurt zo’n 15 keer in het gebied geweest. Meestal is dat s’ochtends heel
vroeg. Er zijn afgelopen jaar meer territoria geconstateerd en meer
broedvogels, totaal zo’n 39 soorten. Dat struiken en bomen in het gebied tot
ontwikkeling komen is goed te merken aan het toenemende aantal merels en
zanglijsters. Maar er is nog altijd veel moeras en struweel dat door allerlei
watervogels en kleinere zangvogels wordt benut. Talrijkste soort is nog altijd
de bosrietzanger (in 2005 met liefst 44 territoria) die zich in Nieuw Wulven
goed thuis voelt. Andere veel voorkomende zangvogels zijn grasmus, fitis en
rietgors. Hoogtepunt was de blauwborst met 5 broedgevallen; en de waterral
is voor het eerst gesignaleerd. Een volledige lijst met waarnemingen is op te
vragen bij Ben Hermans: HYPERLINK "mailto:B.Hermans@Casema.nl"
B.Hermans@Casema.nl. Coördinator van de tellingen is Leoni Heijman:
HYPERLINK "mailto:Leoni.H@Casema.nl" Leoni.H@Casema.nl.
Toegankelijkheid
De MWH heeft in september een mini-enquète naar de toegankelijkheid van
bos Nieuw Wulven gehouden. De meeste mensen vinden dat je makkelijker
in het bos moet komen en geven aan er zelf vaker te zullen komen als er een
directe toegang vanuit Houten zou zijn. Nu is het bos alleen nog via de
Marsdijk te bereiken. De MWH pleit voor een directe aansluiting bij de
Spoorhaag direct langs het spoor. Volgens de gemeente zal dit jaar wel een
doorgaand pad naar de Binnenweg/ Rijsbruggerweg worden gerealiseerd.
Dat is een goede zaak, maar nog niet genoeg. De MWH vindt dat er in de
buurt van Houten meer mogelijkheden moeten komen voor rustig recreëren,
zoals wandelen en fietsen in de natuur. De natuur in bos Nieuw Wulven is
heel divers en dat is zo dichtbij Houten heel waardevol. Bij de aanleg van het
bos is het bovendien altijd al de bedoeling geweest dat er een natuurlijk
parkbos wordt gerecreëerd. Het ligt dus voor de hand een directe toegang
naar bos Nieuw Wulven te maken. Maar het gebied moet wel zo rustig blijven
dat de ontwikkeling van een diverse natuur kansen blijft krijgen. Informatie:
HYPERLINK "mailto:B.Hermans@Casema.nl" B.Hermans@Casema.nl.

