Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2006 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
De knotgroep heeft weer een actief jaar achter de rug. Alleen de laatste knotdag, zaterdag 16 december, was erg nat.
Het aantal vrijwilligers neemt toe, nu gemiddeld 19 per werkdag. De voorgaande jaren lag dat op resp. : 2001: 15
vrijw. ; 2002: 16 vrijw.; 2003: 14 vrijw.; 2004: 16 vrijw. en 2005: 17 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers wat
aanwezig is op de Landelijke Natuurwerkdag wordt hierbij niet meegerekend.
Er hebben zich – gelukkig - geen ongevallen voorgedaan.
Knotdagen:
In 2006 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 14 jan. is met 17 volwassenen en 1 kind gewerkt op het terrein rond de woning van de fam. Bleuten aan
de Achterdijk te Schalkwijk. Het was een perfecte dag; onder het genot van zon en bij een temperatuur van ca. -4 tot +
2° C. zijn er 60 knotwilgen van verschillende formaat geknot en 19 elzen afgezet. Langs de spoordijk zijn 7
knotwilgen deels geknot. Verder is 1 grote wilg langs de oprit geheel verwijderd. Het dikke hout is apart opgestapeld
en van de overblijvende takken zijn takkenrillen gemaakt.
Op zaterdag 11 feb. is er met 19 volwassen vrijwilligers en 1 kind gewerkt op het terrein rond de vm. steenfabriek
Ossenwaard, naast de stuw Hagestein. Het weer was goed: bewolkt, geen zon en weinig tot geen wind. Er zijn 3
gewone en 5 zeer hoge knotwilgen geknot, 107 knieknotten afgezet, 20 slieten gemaakt voor de kinderboerderij en
een groot aantal paaltjes voor het paddenscherm. De takken en overblijvend dik hout kon op de grote takkenberg
worden gegooid om op natuurlijke wijze te vergaan.
Zaterdag 11 maart was de laatste dag van het seizoen 2005-2006. Met 21 volwassen vrijwilligers en 1 kind zijn ’s
morgens 10 wilgen geknot bij de fam. Van der Worp (Overeind) en 7 wilgen herpoot bij Mw. Van Bennekom
(Overeind). ’s Middags zijn 2 grote wilgen geknot bij Mw. Sturkenboom (Lage Dijk) en 13 grote wilgen geknot, 2
berken geheel verwijderd en 69 elzen afgezet bij Jan van’t Schip (Lagedijk) te Schalkwijk. Er is hard gewerkt. ’t Was
koud (max. tot -2°C), maar weinig wind en nu en dan wat zon. Eind van de dag wat sneeuwbuitjes.
Zaterdag 21 oktober, begin van seizoen 2006-2007. Met 16 volwassenen aan de slag bij Jos Scholman aan het
Neereind te Schalkwijk. Er zijn 10 zeer grote, 2 grote en 2 kleinere knotwilgen van hun takken ontdaan. Het zijn
allemaal zeer oude wilgen. De genoemde kleinere wilgen zijn feitelijk de overblijfselen van grote/oude wilgen die nog
maar weinig takken meer over hebben. Helaas ziet Jos Scholman (nog) niets in poten van nieuwe wilgen om zijn
bomenbestand, wat op zonnige dagen vanwege de schaduw ook door het vee zeer wordt gewaardeerd, bij te houden
cq. uit te breiden. Verder zijn er 106 wilgen gestreken bij “buurman” Bart Kemp. Van de 112 in december 2004
gepote wilgen zijn er 6 “gesneuveld” en nog niet vervangen.
Zaterdag 18 november gewerkt achter de boerderij van de Henk van Noort aan de Achterdijk. Met 16 volwassenen en
1 kind zijn 17 grote/zeer grote wilgen geheel geknot. 3 wilgen zijn slechts deels geknot omdat de dag beëindigd werd.
Volgend jaar wordt er weer verder gewerkt: er staan nog zo’n 25 grote wilgen te wachten. Verder een groot aantal
slieten gemaakt voor o.a. Gert Kemp in ’t Goy (50 stuks), Maaike de Wit (Lekdijk/Schalkwijk, 20 stuks) en Johan
Vernooij (pootgoed voor zaterdag 13 januari 2007).
’t Was een perfecte dag met veel zon, weinig wind en een temp. van ca. 15° C
Zaterdag 17 december. Met 19 vrijwilligers aan het werk op fort “Werk aan de Korte Uitweg”. Er zijn 8 grote wilgen
geknot en 8 bomen/bomenstelsels langs de gracht afgezet op kniehoogte. Verder is zo’n 225 mtr. meidoornhaag
gesnoeid. Het weer was slecht: tot 14.00 uur continue regen, maar gelukkig weinig wind en ca. 8° C. ’s Middags –
toen het wat droger was – zijn door een kleine groep bij Jos Scholman (Lage Dijk) 25 struiken gepoot rond de silo en
is 1 wilg herpoot bij Gerard van Dijk (Kaaidijk).

Extra werkzaamheden
Buiten de knotdagen om worden jaarlijks alle nieuwe bomen “gestreken”. Dit is nodig om van de slieten mooie
knotten te maken. In oktober zijn daarom 106 wilgen gestreken bij Bart Kemp (112 knotten gepoot in
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december 2004, nu 6 stuks dood). In december een bezoek aan Marianne van Bennekom te Schalkwijk (80 knotten
gepoot in november 2004 en 7 herpoters van maart 2006, allemaal aangeslagen); Henk van Oostrom in ’t Goy (13
knotten gepoot in maart 2003, allemaal OK); Gerard van Dijk (10 wilgen langs de Schalkwijkse Wetering uit dec.
2005, waarvan 1 dood) en Johan Vernooy te Schalkwijk (10 poters uit maart 2002, 32 uit jan. 2004 en 12 “herpoters”
uit febr. 2005).
Alle niet aangeslagen/vernielde bomen zijn inmiddels (of worden binnenkort) nog vervangen door nieuwe slieten.
Hiervoor worden de slieten gebruikt die in november 2006 bij Henk van Noort zijn gezaagd en in de sloot gezet.
Natuurwerkdag 2006
Zaterdag 04 nov. 2006 werd voor de 6e keer de landelijke natuurwerkdag gehouden. De knotgroep Houten
had wederom haar “eigen” locatie: een elzenperceel met flink achterstallig onderhoud bij de Achterdijk te
Schalkwijk. In 2005 is hier een aanvang gemaakt om het perceel in enkele jaren geheel door te werken.
Er hadden zich een flink aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld.
Van de aanwezige 37 volwassenen en 1 kind waren er 10 “nieuwe” gezichten.
Het doel was een groot aantal elzen op kniehoogte af te zetten, het dikke hout af te voeren en de overblijvende takken
op te bouwen tot takkenrillen. In totaal zijn 72 elzen (stammen resp. stelsels van één stobbe) afgezet en 2 zeer grote
wilgen op kniehoogte afgezet. Al het dikke hout is dezelfde dag nog afgevoerd.
Het weer heeft ons niet in de steek gelaten. Hele dag een beetje zon, geen regen, weinig wind en ca. 13° C.
Het aantal nieuwe vrijwilligers, op te geven via www.natuurwerkdag.nl ,was gemaximaliseerd ivm de veiligheid.
Door de grote lengte en staat van onderhoud (oa. stormschade)van de bomen was de kans op letsel groter dan
gebruikelijk bij onze knotdagen. De vrijwilligers hier bij aanvang direct op gewezen; zij hielden ruim afstand van
elkaar, waarschuwden tijdig bij’t omgaan van bomen en letten op elkaars veiligheid.
De lunch werd gehouden in de open lucht aan de weg. Beschermd tegen de wind door de aanhanger werd soep
gekookt en werden verder oa. belegde broodjes (“gesponsord” door de gemeente Houten), koffie en fris aangeboden.
Een aantal van de nieuwe vrijwilligers wil vaker gaan komen.
Contacten:
Met de gemeentelijke landschapscoördinator, Ronald van Diessen, is in 2006 regelmatige contact geweest
over o.a. locaties voor knotten en poten van wilgen, de landelijke natuurwerkdag en het plaatsen van steenuilenkasten.
Met Jaap Zaagman, vrijwilligerscoördinator van Landschapsbeheer Utrecht (LBU), is oa. overleg geweest over de
organisatie van de natuurwerkdag en het aanbod van cursussen. In 2006 heeft wederom één van de knotters zijn
zaagcertificaat behaald, waardoor ook het zagen op de knotdagen over meer mensen verdeeld kan worden.
Het verkrijgen van vrijwilligers via de stichting “WorkMate” heeft in 2006 niet tot resultaten geleid.
De stichting richt zich voor 2007 op haar directe omgeving (Zuid-Holland) om in 2008 wederom een poging te doen
om landelijk aan de slag te kunnen gaan.
Het actualiseren van het ARBO-plan van de knotgroep Houten is in 2006 niet uitgevoerd; er wordt bekeken of dit –
met ondersteuning van Landschapsbeheer Utrecht – in 2007 wél gerealiseerd kan worden.
Steenuilenkasten:
Met gebruikmaking van de materialen van de knotgroep zijn – net als in 2004 en 2005 – ook in december 2006 weer
een aantal steenuilenkasten (geschonken door de gemeente Houten) opgehangen binnen de gemeente Houten.
Er is één kast opgehangen in een schuur naast een boerderij aan de Kanaaldijk Zuid in Schalkwijk en één in een boom
achter een woning aan de Scheidingsweg in Schalkwijk.
Het observeren van de kasten werd ook dit jaar in 1e instantie door de eigenaren zelf gedaan, maar er zijn inmiddels
ook enkele leden van de MWH die, in overleg met de eigenaren, de kasten monitoren (observeren).
Het onderhoud/herstel aan de nestkasten wordt in overleg tussen de eigenaren en de knotgroep geregeld.
De meeste kasten zijn eind 2006 nagekeken en schoongemaakt.
Hieruit bleek dat, wat uit de observaties al was aangegeven, bijna alle kasten bewoond zijn geweest door broedende
vogels, maar dat steenuilen er geen gebruik van hebben gemaakt.
Financiën:
Op basis van de door de knotgroep gemaakte verslagen van de werkdagen wordt door de gemeentelijke
landschapscoördinator het subsidiebedrag berekend. Het met het knotten verdiende subsidiebedrag over het
knotseizoen 2005-2006 (€ 802,40) is door de gemeente Houten in augustus 2006 aan de penningmeester overgemaakt;
de subsidie over het lopende seizoen wordt wederom aan het eind van het seizoen in één keer berekend en betaald.
Pagina - 2 -

14-02-09

Knotgroepen; een activiteit van Landschapsbeheer Utrecht (030 220 55 34)

Knotgroep Houten.

De kosten (€ 79.90) van de Landelijke Natuurwerkdag op 4 nov. zijn door de gemeente Houten in december
terugbetaald aan de MWH.
De kosten van de knotgroep, o.a. “catering” tijdens de knotdagen en brandstof/onderhoud kettingzagen worden door
de penningmeester bijgehouden.
Uitrusting en gereedschap:
De knotgroep beschikt zelf over een beperkt aantal gereedschappen.
Van LBU worden gereedschappen als ladders, sloothaak, takkenscharen etc. geleend. Voor de landelijke
natuurwerkdag waren 10 extra steekzagen ter beschikking gesteld.
Alle kettingzagen zijn in 2006 bij van Veldhuysen Groentechniek in Doorn voor onderhoud geweest.
Desondanks is het twee maal voorgekomen dat een kettingzaag op een knotdag niet meer wilde starten. Bleek in beide
gevallen een mechanisch defect. De defecte onderdelen zijn vervangen en de zagen doen het weer prima.
De motorkettingzagen worden na iedere werkdag schoongemaakt en weer op orde gebracht.
De in nov. 2004 (middels subsidie van de Gemeente Houten) aangeschafte twee-delige reformladder met brede
onderbalk wordt veelvuldig op de knotdagen gebruikt. Met deze ladder kan op een veilige manier wat hoger in een
boom worden gewerkt (zowel bij knotten als bij het werk met de steenuilenkasten) en kan ook in de “A-stand” veilig
naast (in plaats van er tegenaan) een te zagen boom of haag worden gestaan.
In juni 2006 is door de Knotgroep een nieuw zaagpak (jack en broek) + helm aangeschaft. Het intensieve gebruik van
de 2 al aanwezige pakken (beide reeds meermalen hersteld) en uitbreiding van het aantal gecertificeerde zagers gaf
hiertoe aanleiding. Landschapsbeheer Utrecht heeft de kosten hiervan geheel vergoed, wat zij betalen vanuit het
daartoe verkregen veiligheidsbudget van sponsor “Postcodeloterij”. Overigens worden de veiligheidslaarzen die alle
gecertificeerde zagers dragen door hen zelf aangeschaft en betaald.

januari 2007,

Jaap ten Boer.
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