Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2004 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
De knotgroep heeft wederom een goed jaar gehad. Ondanks dat het weer nu en dan wat tegen zat zijn alle geplande
knotdagen doorgegaan. Het aantal vrijwilligers is vrij stabiel, gemiddeld 16 per werkdag. De voorgaande jaren lag dat
op resp. : 2001: 15 vrijw. ; 2002: 16 vrijw. en 2003: 14 vrijwilligers.
Ook dit jaar hebben zich – gelukkig - geen ongevallen voorgedaan.
Knotdagen:
In 2004 zijn er in totaal 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 17 jan. 2004 waren we bij Johan Vernooij aan de Lekdijk. Met 18 volwassenen en 1 kind zijn
13 wilgen geknot en 32 knotbomen gepoot. De ervaren knotters waren goed op het natte weer voorbereid; een
aantal nieuwe vrijwilligers is na de luch naar huis gegaan omdat ze helemaal nat en koud waren.
Een deel van de takken is later opgehaald door de stichting AAP.
Op zaterdag 14 feb. 2004 waren we met 15 volwassenen en 3 kinderen bij Jan van Schip in Schalkwijk. Er zijn 15
wilgen geknot en een graat aantal gemerkte bomen afgezet cq. gesnoeid. Het dikke hout is afgevoerd, het takhout is
grotendeels verwerkt tot takkenrillen en een deel is verzaagd tot “paddenschermpaaltjes”.
Door 3 vrijwilligers zijn tussen de bedrijven door bij dhr. van de Lit aan de Lange Uitweg nog drie grote wilgen
geknot.
Zaterdag 13 maart 2004 waren we in ’t Goy op boerderij Oosterlaak. Met 19 volwassenen en 2 kinderen is er
hard gewerkt aan het knotten van 8 wilgen en het poten van 13 nieuwe knotwilgen. ’s Middags met vijf
vrijwilligers naar de Pothuizerweg in Schalkwijk om de laatste van de drie grote oude wilgen met stormschade te
knotten.
Zaterdag 23 oktober 2004 was de eerste knotdag van het nieuwe seizoen. Het is al bijna traditie om dan te starten
op fort ’t Hemeltje te Houten. Met 8 volwassenen en 1 kind zijn er onder slechte omstandigheden (regen en
modder) aan de Noordwijde op het buitenfort 14 wilgen geknot. Het dikke hout wordt apart gehouden voor de
fortwachter. Uit de takken zijn 60 slieten gehaald om te poten op za 20 nov. in Schalkwijk. De overblijvende
takken zijn door Staatsbosbeheer versnipperd.
Zaterdag 20 nov. 2004, poten van 80 wilgen achter de boerderij van Marianne van Bennekom te Schalkwijk.
’t Was bar slecht weer (veel fikse regenbuien), maar met 9 volwassenen en 1 kind was de klus om 14.00 uur
toch geklaard. De bedoeling was om nog een 2e locatie aan te pakken (knotten en snoeien bij Trees Vulto te
Schalkwijk) maar omdat iedereen nat/koud/moe was wordt deze locatie in maart 2005 aangepakt.
Zaterdag 18 dec. 2004, poten van 100 wilgen bij Bart Kemp in Schalkwijk. ’t Was prima weer en met
17 volwassenen en 1 kind waren we om 14.00 uur al klaar. Helaas waren er niet genoeg slieten, want die laatste
15 hadden we ook nog wel even kunnen zetten; dit wordt nu door de eigenaar zelf afgewerkt.

Extra werkzaamheden
Er is één extra werkdag ingelast om de werkzaamheden op de locatie van de Natuurwerkdag 2004 (Rietdijk te
Houten) af te werken. Dit is gebeurd op zaterdag 27 nov. 2004, waarbij door 10 volwassenen en 1 kind de laatste
hand is gelegd aan het knotten van 3 wilgen met zwaar achterstallig onderhoud. Het hout en de takken kunnen
pas worden opgeruimd zodra door vorst het weiland voldoende draagkracht heeft om hier zonder schade te
veroorzaken overheen te kunnen rijden. Op 31 dec. lag alles dus nog gewoon op het land.
Buiten de knotdagen om worden jaarlijks alle nieuwe bomen “gestreken”. Dit is nodig om van de slieten mooie
knotten te maken. Verder zal het vervangen van gepootte bomen, die om welke reden dan ook dood zijn gegaan, door
onze toegenomen poot-activiteiten steeds vaker voor gaan komen.
Natuurwerkdag 2004
Zaterdag 06 nov. 2004 werd voor de 4e keer de landelijke natuurwerkdag gehouden. De knotgroep Houten
had een eigen locatie in een weiland bij de Rietdijk te Houten. Het doel was 10 knotwilgen en 1 knot-es met
zwaar achterstallig onderhoud te knotten en verder de zwarte essen, wilde roos, meidoorn etc. in de
naastliggende droge sloot te snoeien, af te zetten en op te schonen. Het project is niet gereed gekomen maar is op
een extra dag op 27 nov. afgemaakt.
Van de ruim 30 aangemelde vrijwilligers zijn er 24 volwassenen en 1 kind gekomen.
Het weer zat wat tegen. Een aantal felle buien maakte het werken moeizaam en nat. Toch ook nog zon gezien!
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Het maximum van 30 vrijwilligers bleek goed gekozen: door het zware hout was de kans op letsel (takken scheuren
sneller, vallen anders, verdere reikwijdte) groter dan normaal; de vrijwilligers waren echter prima aan te sturen en
alles bleef overzichtelijk en veilig.
De lunch was onder de hooikap bij de fam. van Vulpen; de catering (oa. belegde broodjes), “gesponsord” door de
gemeente Houten, werd zeer op prijs gesteld.
Cursussen:
Landschapsbeheer Utrecht (LBU) heeft ook dit jaar weer een aantal cursussen laten geven.
Door Marc van Leeuwen en Jaap ten Boer is op 24 nov. bij LBU de cursus Eerste Hulp bij Landschapsbeheer
gevolgd. Freddy Vulto heeft eind 2004 het diploma Eerste hulp bij het Oranje Kruis in Houten behaald.
Contacten:
Met de gemeentelijke landschapscoördinator, Ronald van Diessen, zijn in 2004 veelvuldig contacten geweest,
o.a. over:
- bespreken en bezoeken locaties voor knotten van wilgen
- bespreken en bezoeken locaties voor poten van bomen
- landelijke natuurwerkdag en
- plaatsen van steenuilenkasten .
Steenuilenkasten:
Met gebruikmaking van de materialen van de knotgroep zijn in december 2004 in totaal 10 steenuilenkasten
(ontvangen van de gemeente Houten) opgehangen in bomen, schuren en boerderijen binnen de gemeente Houten. De
meeste locaties waren al bekend van knotdagen; andere locaties betroffen grote tuinen van particulieren in het
buitengebied. Vooral rond de Achterdijk in Schalkwijk zijn diverse kasten geplaatst. Het observeren van de kasten
wordt uitgevoerd door de eigenaren en/of leden van de MWH. Het onderhoud zal worden uitgevoerd door de
eigenaren of de knotgroep.
Financiën:
Op basis van de door de MWH gemaakte verslagen van de werkdagen wordt door de gemeentelijke
landschapscoördinator het subsidiebedrag berekend. Het met het knotten verdiende subsidiebedrag over het
knotseizoen 2003-2004 (€ 417,10) is door de gemeente Houten in mei 2004 aan de penningmeester overgemaakt; de
subsidie over het lopende seizoen wordt – uit efficiency-overwegingen - aan het eind van het seizoen in één keer
berekend en betaald.
De subsidies in het kader van de bijdrageregeling Kleine Landschapselementen (KLE) voor de werkzaamheden bij
Vernooij en van Oostrom in vorige knotseizoen, een bedrag van in totaal € 692,82 , zijn in september 2004 aan de
MWH betaald.
De kosten (€ 62,54) van de Landelijke Natuurwerkdag op 6 nov. zijn door de gemeente Houten begin dec. al weer
aan de MWH terugbetaald; overigens heeft de gemeente Houten ook de kosten voor de vergunning voor het hangen
van een spandoek in het Imkerspark voor eigen rekening genomen.
Tenslotte is voor het poten van de wilgen in dec. 2004 bij dhr. Kemp wederom een subsidie-aanvraag KLE ingediend
(bedrag ca. € 960,-) ; deze aanvraag is in behandeling bij de provincie en komt medio 2005 tot uitbetaling.
Uitrusting en gereedschap:
De knotgroep beschikt zelf over een beperkte aantal gereedschappen.
Van LBU worden gereedschappen als ladders, sloothaak, takkenscharen etc. geleend.
Voor de landelijke natuurwerkdag waren door LBU 10 extra steekzagen ter beschikking gesteld terwijl voor de
pootacties in nov. en dec. eerst 3 en later nog 2 extra palenboren werden geleend.
De – ijzeren - palenboor van de MWH is bij de 1e pootdag stukgedraaid (boor is ingedrukt); bij smederij Hoogendoorn
zal nog worden nagevraagd of eenvoudig en rendabel herstel mogelijk is; overigens is inmiddels een nieuwe - stalen –
palenboor aangeschaft om goed door te kunnen werken.
Om goed en veilig te kunnen werken zijn buiten bovenstaande uitbreiding / vervanging van MWH-materiaal de
volgende aankopen gedaan:
- voor het terugzetten en/of herstellen van afrasteringen is een stalen sleg (grote hamer) gekocht;
- voor het in de juiste richting laten vallen van zwaar hout en ter voorkomen van het vastlopen of vrijmaken van
vastgelopen zagen zijn 3 stallen wiggen aangeschaft.
De beide motorkettingzagen worden na iedere werkdag schoongemaakt en weer op orde gebracht.
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In augustus zijn de beide kettingen bij de fa. Hoogendoorn geslepen. Bij het knotten op 27 nov. is het zaagblad van de
kleine kettingzaag vernield door een terugverende tak; diezelfde dag kreeg ook de grote kettingzaag problemen met
zaagketting en zaagblad. Beide zagen zijn daarom in december 2004 voorzien van nieuwe zaagbladen en
zaagkettingen. Bij controle bij van Veldhuysen Groentechniek in Doorn werd tevens opgemerkt dat alle 4 antivibratie-rubbers van de grote kettingzaag defect waren en vernieuwd moesten worden. Dit wordt zo spoedig mogelijk
uitgevoerd.
januari 2005,

Jaap ten Boer.
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