Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2007 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
De knotgroep heeft weer een actief jaar achter de rug. Het aantal vrijwilligers neemt nog steeds toe, nu, 2007,
gemiddeld 23 per werkdag. De voorgaande jaren lag dat op resp. : 2001: 15 vrijw. ; 2002: 16 vrijw.; 2003: 14 vrijw.;
2004: 16 vrijw.; 2005: 17 vrijw. en 2006: 19 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers wat aanwezig is op de Landelijke
Natuurwerkdag wordt hierbij niet meegerekend.
Er hebben zich – gelukkig - geen ongevallen voorgedaan.
Knotdagen:
In 2007 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 13 jan. is met 27 volwassenen en 1 kind gewerkt achter het erf van de boerderij van Johan Vernooij aan
de Lekdijk te Schalkwijk. Het was een prima dag; droog, weinig wind, beetje zon en een temperatuur van ca. 8° C. Er
zijn 32 grote/zeer oude knotwilgen en 3 kleinere knotwilgen (10 jr. oud) geknot, 13 nieuwe wilgen gepoot en 2
vervangende wilgen ivm. KLE-overeenkomst herpoot. 12 wilgen zijn van een veewikkel voorzien, de andere 3 staan
“vee-veilig”. Alle hout is op stapels gelegd, het dikke hout is waar mogelijk afgevoerd. De 2e coördinator heeft met 4
vrijwilligers bij dhr. van der Lit aan de Lange Uitweg 3 grote wilgen geknot.
Op zaterdag 10 feb. is er met 28 volwassen vrijwilligers voor het 3e achtereenvolgende jaar gewerkt op het terrein
rond de vm. steenfabriek Ossenwaard, naast de stuw Hagestein. Het weer was ’s morgens goed, maar vanaf ca. 12:00
uur lichte regen, geen zon, weinig wind. Ivm. regen is het werk om ca. 14:00 uur beëindigd. Er zijn 12 grote/oude, 7
middelgrote en 12 kleinere knotwilgen geknot. Verder 3 hoge grote essen geknot en 11 essen op kniehoogte afgezet.
Tegenover de woning zijn 4 wilgen gepoot. Op deze pracht locatie werden we weer prima verzorgd met koffie, verse
cake en broodjes. De eigenaar, Bonno Klynstra, helpt de hele dag actief mee.
Zaterdag 10 maart was de laatste dag van het seizoen 2006-2007. Met 29 volwassen vrijwilligers en 1 kind zijn we de
hele dag aan het werk geweest op kasteel Schonauwen te Houten. Een prachtige dag op een schitterende locatie. Goed
weer: ca. 10°C., droog en weinig wind. 14 grote/oude, deels over het water hangende wilgen geknot, snoei/onderhoud
bij 31 fruitbomen van klein tot middelgroot en tenslotte 11 wilgen gepoot langs de sloot. Nadat de eigenaar een goed
verhaal over de historie van het kasteel had gehouden heeft het merendeel van de vrijwilligers de kans gegrepen de
bewoonde kasteeltoren van binnen te bekijken.
Zaterdag 20 oktober, begin van seizoen 2007-2008. ’s Morgens met 18 volwassenen aan de slag rond de woning van
de fam. Dibbits in Tull en ‘t Waal. De locatie oogt – ook binnen – ruim 50 jaar terug. Ligt in “the middle of nowhere”
naast het inundatiekanaal tussen de Waalseweg en het Neereind en is alleen lopend bereikbaar, water uit de pomp,
alleen een electra-aansluiting. Na het knotten van 1 grote en 9 normale knotwilgen en het snoeien van 20 mtr.
meidoornhaag is de groep ’s middags naar 2 weilanden rond de boerderij van Stef van Rinsum aan de Waalseweg in
Tull en’t Waal getrokken. Hier 6 grote/oude wilgen geknot. Drie blijven er staan voor een volgende keer. Er was veel
zon, weinig wind en een temperatuur van ca. -1° C. tot ca. 17° C.
Zaterdag 17 november ’s morgens gewerkt naast de boerderij van van Oostrom aan de Beusichemseweg in ’t Goy.
Met 20 volwassenen zijn 6 grote/oude wilgen en 10 KLE-contract wilgen van nu 5 jr. geknot. Verder 1 omgewaaide
wilg vervangen en 3 nieuwe gepoot.
’s Middags naar een perceel land van BBL aan de Wickenburgselaan. Hier 4 grote/oude wilgen geknot. Het
vrijgekomen hout strak tegen de bomen aan gestapeld omdat het over het net geploegde land niet vervoerd kon
worden. De gemeente Houten zorgt tzt voor de afvoer van het hout.
’t Was een prima dag met veel modder, zon, weinig wind en een temp. van ca. 8° C.
Zaterdag 15 december. Met 18 vrijwilligers van de knotgroep Houten en 15 van de knotgroep Nieuwegein aan het
werk achter de boerderij van Henk van Noort aan de Achterdijk te Schalkwijk.
Er zijn 23 zeer grote/oude wilgen geknot. Een groot aantal slieten is klaargezet in de sloot om te worden gebruikt
voor “herpoot” bij Marianne van Bennekom. Een leuke dag: veel (samen) gewerkt, zon, weinig wind en ca. 2°C.
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Extra werkzaamheden
Buiten de knotdagen om worden jaarlijks alle nieuw gepote bomen “gestreken”. Dit is nodig om van de slieten mooie
knotten te maken. Op 27 oktober zijn bij Marianne van Bennekom te Schalkwijk in het 1e weiland 30 wilgen (23
knotten gepoot in november 2004 en 7 herpoters van maart 2006) gestreken. Helaas lagen er als gevolg van de storm
van 18 jan. 2007 ook 14 stuks vernield (gebroken/omgewaaid) op de kant en in de sloot. Deze worden binnenkort
vervangen. Vanwege de negatief overkomende reactie van een stier op mijn aanwezigheid in “zijn” weiland is het
strijken in het 2e weiland uitgesteld tot een veiliger moment. De 10 KLE-wilgen bij van Oostrum (nu 5 jr.) zijn op 17
nov. geknot. De overige wilgen bij Marianne van Bennekom, Gerard van Dijk, Bart Kemp en Johan Vernooij worden
in 2008 gestreken.
Op 7 maart 2007 zijn er op verzoek van de Landschapscoördinator van de gemeente Houten bij de Binnenweg te
Houten 2 oude/grote, scheef over de Rietsloot hangende, wilgen geknot. Deze wilgen met zwaar achterstallig
onderhoud hadden zware schade opgelopen bij de storm van 18 jan. 2007. Helaas viel een tak op onze nieuwe – toch
op flinke afstand liggende – tweetraps ladder. Eén deel is hierbij onherstelbaar geknikt. Omdat de gemeente Houten in
haar budget ruimte had voor het verstrekken van materialen aan vrijwilligers heeft de knotgroep een
nieuwe/vervangende ladder aan mogen schaffen.
Natuurwerkdag 2006
Zaterdag 03 nov. 2007 werd voor de 7e keer de landelijke natuurwerkdag gehouden. De knotgroep Houten
ging voor het 3e achtereenvolgende jaar naar haar “eigen” locatie: een elzenperceel van BBL 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. Met 30 volwassenen en 2 kinderen, waaronder een aantal “nieuwe” gezichten, is het perceel tot bijna
achteraan “doorgewerkt”. Volgend jaar wordt het gehele terrein nog één keer doorgelopen en zal het voorlopig het
laatste jaar zijn dat hier “onze” natuurwerkdag wordt gehouden. Er zijn dit jaar ca. 81 elzen op kniehoogte afgezet, het
dikke hout is dezelfde dag afgevoerd en de overblijvende takken zijn opgebouwd tot takkenrillen. Eén zeer grote wilg
is op kniehoogte afgezet.
Het weer heeft ons wederom niet in de steek gelaten. Hele dag bewolkt maar geen regen, weinig wind en ca. 11° C.
Men hield ruim afstand van elkaar, waarschuwde tijdig bij’t omgaan van bomen, lette goed op elkaars veiligheid en
regelmatig werd met de nodige mankracht door een groep een boom uit het water gesleept. Er werd prima
samengewerkt: het leek wel een teambuildingsdag.
De lunch werd gehouden in de open lucht aan de weg. De soep en oa. belegde broodjes en gevulde koeken
(“gesponsord” door de gemeente Houten), koffie en fris gingen er goed in.
Contacten:
Met de gemeentelijke landschapscoördinator, Ronald van Diessen, is in 2007 regelmatige contact geweest
over o.a. locaties voor knotten/landschapsonderhoud en poten van wilgen, de landelijke natuurwerkdag en het plaatsen
van steenuilenkasten. Ronald nam echter op 29 november 2007 afscheid ivm emigratie naar Australië. Hij is ingaande
8 januari 2008 opgevolgd door Koen Helling. Op de afscheidsreceptie van Ronald al vast kennis gemaakt met Koen
en een afspraak gemaakt om in het nieuwe jaar bij elkaar te komen en de activiteiten van de knotgroep te bespreken.
Een van de via Ronald aangegeven locaties/contacten was het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Na een gesprek
met de opzichter onderhoud, Theo van Schie, is hieruit voortgekomen dat op za 9 februari 2008 een gezamenlijke
knot-/landschapsonderhoudsdag wordt gehouden door het Recreatieschap en de knotgroepen Houten en Nieuwegein.
Op de jaaravond van Landschapsbeheer op 25 april 2007 is gesproken met de coördinator van de knotgroep
Nieuwegein. Deze groep van zo’n 15 actieve vrijwilligers wilde graag een keer samen met de knotgroep Houten
knotten. Op za 15 dec. 2007 hebben beide groepen samen geknot bij Henk van Noort in Schalkwijk.
Met Jaap Zaagman, vrijwilligerscoördinator van Landschapsbeheer Utrecht (LBU) (per 1 oktober 2007: Landschap
Erfgoed Utrecht (LEU)), is oa. overleg geweest over de organisatie van de natuurwerkdag 2007 en het aanbod van
cursussen. In nov. 2007 heeft nogmaals één van onze knotters op zo’n cursus zijn zaagcertificaat behaald. Voor het
schoonzagen van wilgen etc. met motorkettingzagen op de knotdagen zijn hierdoor nu 6 vrijwilligers met certificaat
beschikbaar.
Op 28 nov. is tijdens een regiobijeenkomst van LEU in Amerongen met de coördinatoren van de plaatselijke
vrijwilligersgroepen gesproken over allerlei zaken die LEU voor de vrijwilligers kan organiseren/begeleiden. Oa:
cursussen, digitale nieuwsbrief, arbowetgeving, arbo-zakboekjes, vacatures, maatschappelijke stages, vrijwilligersdag
etc. ’t Is heel goed om te horen hoe de omliggende knotgroepen werken; je kunt van elkaar leren.
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Steenuilenkasten:
Met gebruikmaking van de materialen van de knotgroep zijn – net als in 2004, ’05 en ‘06 in december 2007 weer een
aantal steenuilenkasten (geschonken door de gemeente Houten) opgehangen binnen de gemeente Houten.
Er is één kast opgehangen in een boom achter in de tuin van Mw. van Hienen aan het Overeind te Schalkwijk en één
in een boom bij de schuren achter het bedrijf van Dhr. Huiden in’t Goy.
Het observeren van de kasten wordt in 1e instantie door de eigenaren zelf gedaan, maar enkele kasten worden door
leden van de MWH, gemonitoord. Het onderhoud/herstel aan de nestkasten wordt in overleg tussen de eigenaren en de
knotgroep geregeld. In 2007 zijn 6 kasten geschoond; in één kast heeft zeker een steenuil met nest gezeten, maar kon
niet worden aangetoond dat er jongen uit voortgekomen zijn. In een andere kast zijn de nodige steenuil-sporen
gevonden, waaronder braakballen, maar geen duidelijke aanwijzingen voor broeden.
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 2006-2007 (€ 976,--) is door de gemeente Houten in november 2007 aan de penningmeester
overgemaakt; de subsidie over het lopende seizoen wordt wederom aan het eind van het seizoen in één keer berekend
en betaald. De kosten van de nieuwe/vervangende (zie bij “extra werkzaamheden) 3-delige ladder (€ 337,09) zijn door
de gemeente Houten terugbetaald aan de penningmeester.
Ook de kosten (€ 83,13) van de Landelijke Natuurwerkdag op 3 nov. zijn door de gemeente Houten in december reeds
voldaan aan de MWH.
Vanuit de gelden tbv. vrijwilligersactiviteiten is door de gemeente Houten in 2007 een flink bedrag (€ 1.281,67) ter
beschikking gesteld om de knotgroep materialen ter vervanging en uitbreiding aan te kunnen laten schaffen (zie
“uitrusting en gereedschap”).
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 sinds 2007 over een flinke voorraad eigen gereedschappen.
Van de bovengenoemde gemeentelijke subsidie is het volgende nieuw aangeschaft: 2 complete stokzagen, 2 fiskars
opzetzagen, vijf 10-sports aluminium knotladders, zaaghandschoenen en thermoskannen en ter vervanging van
versleten materiaal zijn oa. 20 nieuwe zaagbladen voor de beugelzagen gekocht.
Verder heeft de gemeente Houten in 2007 haar volledige voorraad gereedschappen tbv. Landschapsonderhoud door
vrijwilligers aan de knotgroep overgedragen. Dit omvatte o.a.: 4 knotladders, div. beugelzagen en steekzagen,
takkenscharen en tangen, 2 spaden, oude stokzagen en een stok-knipper, grasharken etc. De voorwaarde van deze
overdracht is echter wel dat in incidentele gevallen groepen als bijv. de jeugdbond voor natuurstudie bij de knotgroep
kan aankloppen voor het lenen van wat materiaal. Op za 10 februari 2007 heeft de jeugdbond voor natuurstudie een
aantal ladders en zagen geleend waarmee zij een aantal knotwilgen bij de Lekdijk in Schalkwijk keurig hebben
geknot. Vervoer van de materialen is door de knotgroep geregeld.
Verder worden nog steeds ieder seizoen van LBU (nu LEU) gereedschappen als ladders, sloothaak, takkenscharen,
extra steekzagen/ beugelzagen, pylonnen, palenboor etc. geleend.
Alle kettingzagen zijn ook in 2007 bij van Veldhuysen Groentechniek in Doorn in onderhoud geweest. De kleine
kettingzaag blijft regelmatig (start)-problemen geven en is daardoor niet betrouwbaar. Door van Veldhuysen is
aangegeven dat deze motorzaag niet best meer is. Het bestuur van de MWH heeft inmiddels toestemming verleend
voor de aanschaf van een nieuwe kleine kettingzaag (ca. € 400,-.) Binnenkort zal tot aanschaf worden overgegaan.
Om in eigen beheer zaagkettingen machinaal te kunnen slijpen is eind 2007 een electrische zaagketting-slijper
aangeschaft.
De motorkettingzagen worden na iedere werkdag schoongemaakt en weer op orde gebracht.

januari 2008,

Jaap ten Boer.
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