Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2008 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
De knotgroep heeft wederom een actief jaar achter de rug. Het aantal vrijwilligers is dit jaar maar liefst met 8
toegenomen tot gemiddeld 31 per werkdag. Vooral de gezamenlijke werkdag van 9 febr. en de knotdag op 8 maart
trokken veel – nieuwe – knotters. De voorgaande jaren lag het aantal vrijwilligers op resp. : 2001: 15 vrijw. ; 2002: 16
vrijw.; 2003: 14 vrijw.; 2004: 16 vrijw.; 2005: 17 vrijw. ; 2006: 19 vrijw. en 2007: 23 vrijwilligers. Het aantal
vrijwilligers wat aanwezig was op de Landelijke Natuurwerkdag wordt hierbij niet meegerekend. Er hebben zich ook
dit jaar geen ongevallen voorgedaan.
Knotdagen:
In 2008 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 12 jan. is met 26 volwassenen en 1 kind gewerkt bij de Oud Wulfseweg te Houten. Rond de manege van
de fam. Reinhard en in het weiland achter de boerderijen van van Schaik en Kemp zijn in totaal 27 grote wilgen en 18
kleinere wilgen/elzen geknot. Het was een goede werkdag, één buitje, beetje wind en een beetje zon en een
temperatuur van ca. 9° C. Het dikke hout is waar mogelijk afgevoerd, de takken zijn bij de manege langs de weg in
de haag verwerkt en bij Kemp gestapeld om opgehaald te worden.
Op zaterdag 10 feb. is er een gezamenlijke werkdag gehouden met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, de
knotgroep Nieuwegein en de Natuurgroep Kockengen. Met 55 vrijwilligers, waarvan 39 van Houten, is in een bosboomgaard van het recreatieschap thv de wielen langs de Lekdijk in Tull en´t Waal veel werk verzet. Zo´n 27 grote
wilgen zijn geknot en ruim 200 elzen en andere knotten zijn laag afgezet. Het dikke hout is gestapeld en deels
meegenomen, de takken zijn in takkenrillen gelegd. Het weer was geweldig: na een koude nacht zon en temperaturen
tot 14°. Het recreatieschap had gezorgd voor een grote tent met tafels en stoelen, een toilet, soep/catering van slagerij
Stokman, koffie, koek etc. Een geweldig leuke dag; zoiets gaan we vaker doen!
Zaterdag 8 maart was de laatste dag van het seizoen 2007-2008. Met 32 volwassen vrijwilligers en 5 kinderen zijn
’s morgens 10 grote wilgen van Johan Vernooij langs de Achterdijk geknot en zijn ’s middags 14 grote wilgen
onderaan de Lekdijk van het “Werk aan de Groene Weg” aangepakt. Door al het water de nodige voorzieningen
getroffen met pallets etc. om toch zoveel mogelijk droog te staan. Een aantal vrijwilligers heeft natte voeten gekregen
toen’t water toch over de laarzen kwam. Een prachtige dag, precies tussen 2 storm/regen-periodes in, zon, ca. 10°C.,
droog en weinig wind. Buurman Hienkens vond’t een mooie actie en kwam met koffie, fris en een zak paaseitjes. Op
“het Werk” staan nog een 6-tal wilgen die nog geknot moeten worden. Komen volgend jaar aan bod.
Zaterdag 18 oktober, begin van seizoen 2008-2009. ’s Morgens met 28 volwassenen en 2 kinderen aan de slag bij de
fam. Kemp aan de Oud Wulfseweg te Houten. Hier stonden nog 8 grote/oude knotten die in jan. 2008 niet geknot
waren. ’s Middags naar het weiland achter de boerderij van Jochem Floor aan de Heemsteedseweg. Hier 6 grote/oude
en 2 kleine wilgen geknot. Prima droog weer, zon, beetje wind en een temperatuur van ca. 13° C. Jammer van de
locatiewisseling; de afstand tussen de locaties was toch wat aan de ruime kant.
Zaterdag 15 november. Als basislocatie de hele dag de boerderij van Jan van Schip aan de Lagedijk te Schalkwijk
aangehouden. Met 26 vrijwilligers is flink gewerkt om een groot aantal wilgen te knotten en essen af te zetten. Drie
vrijwilligers zijn naar de boerderij van Marianne van Bennekom aan het Overeind gegaan om daar 34 wilgen die 4 jr.
geleden zijn gepoot, te knotten. Verder zijn bij Mw. Sturkenboom, ook aan de Lagedijk, 2 grote/oude en 1 jonge wilg
geknot. Een prima dag, droog, geen zon, weinig wind.
Zaterdag 15 december is er met 28 volwassen vrijwilligers voor het 4e jaar gewerkt op het terrein rond de vm.
steenfabriek Ossenwaard, naast de stuw Hagestein. Het weer was redelijk: koud (net boven 0°), flinke Oosten wind (5
Bf) maar géén regen. Bij werken in de luwte waren er geen problemen. Er zijn 12 grote en middelgrote en 6 kleinere
knotwilgen geknot. Verder zo’n 35 essen in het griend op kniehoogte afgezet. Verzorging was weer prima; soep warm
maken in de keuken, pauzes en lunch buiten op terras. De eigenaar, Bonno Klynstra, en een werknemer helpen de hele
dag actief mee. Drie vrijwilligers zijn naar de boerderij van Marianne van Bennekom aan het Overeind gegaan om
daar 52 wilgen in het 2e weiland, die 4 jr. geleden zijn gepoot, te knotten. Een koude klus in’t open weiland.
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Extra werkzaamheden
Buiten de knotdagen om zijn in jan – maart in de weilanden achter de boerderij van Marianne van Bennekom alle
pootwilgen (4 jr.) gestreken en 15 omgewaaide poters verwijderd en vervangen.
Op 13 februari 2008 zijn bij van Rinsum aan de Waalseweg te Tull en’t Waal door 2 vrijwilligers 1 grote wilg
volledig geknot en 2 half geknotte wilgen afgewerkt en schoongezaagd. Dit werk was overgebleven na de knotdag van
20-10-2007. Het dikke hout is meegenomen, de takken liggen op de stapel.
Op 20 februari 2008 zijn 94 pootwilgen bij Kemp aan het Neereind te Schalkwijk gestreken, en de meeste aan de
Oost-zijde ontdaan van zware takken. Dit om het mogelijk omwaaien bij storm (meestal uit het Westen) tegen te gaan.
De bomen worden in het seizoen 2008 – 2009 om en om geknot.
Natuurwerkdag 2008 ,
Zaterdag 01 nov. 2008 werd voor de 8e keer de landelijke natuurwerkdag gehouden. De knotgroep Houten
ging voor het 4e 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 37 vrijwilligers, waaronder 9 nav. aanmelding via de natuurwerkdag-site, is het perceel nu
helemaal tot achteraan “doorgewerkt”. Hoewel er nog wel voor een dag werk zou zijn voor een normale knotdag,
wordt het terrein de komende 4 jaar niet aangedaan en wordt een andere locatie gezocht. Er zijn dit jaar ca. 61 elzen
op kniehoogte afgezet, het dikke hout is dezelfde dag afgevoerd en de overblijvende takken zijn opgebouwd tot
takkenrillen. Een aantal zeer grote wilgen en elzen helemaal achteraan op het terrein is op kniehoogte afgezet.
Het weer zat met wat regen niet helemaal mee, de grote MWH-partytent heeft goed dienst gedaan. Vanaf 14.00 uur
gestage regen, waarna het werk snel is afgebouwd en opgeruimd. Met weinig wind en ca. 7° C. was het best te doen.
Er is veel samengewerkt om de hoge bomen, al dan niet met touwen, veilig naar beneden te halen en uit het water te
houden of te krijgen.
De lunch werd gehouden in de party-tent op het weiland; onze “cateraars” beschikten over tafeltjes om de soep en
belegde broodjes en stroopwafels (“gesponsord” door de gemeente Houten) droog en netjes te kunnen serveren.
Contacten:
Met de nieuwe gemeentelijke landschapscoördinator, Koen Helling, zijn prima contacten gelegd en worden goede
zaken gedaan om de activiteiten van de knotgroep goed te laten verlopen. De financiële afwikkeling van het seizoen
2007-2008, maar ook reeds de maanden okt – dec. van 2008 verloopt voorspoedig.
Er wordt bekeken of de activiteiten voor de komende seizoenen onder bepaalde (nieuwe) regelingen kunnen vallen
om kosten/opbrengsten van het knotten met elkaar in evenwicht te blijven houden.
Maatschappelijke stages:
De knotgroep Houten heeft zich aangemeld tbv. het volgen van maatschappelijke stages (ingaande 2011 een
verplichting!!) voor leerlingen van’t Heemlandcollege. In september 2008 heeft zich één leerling aangemeld die in het
seizoen 2008 – 2009 zijn maatschappelijke stage bij de knotgroep Houten in gaat vullen.
Steenuilenkasten:
Met gebruikmaking van de materialen van de knotgroep is – net als van 2004 – 2007 - in december 2008 weer een
steenuilenkasten (geschonken door de gemeente Houten) opgehangen binnen de gemeente Houten. Deze keer in een
wilg in het weiland achter de boerderij van Jochem Floor, van waaruit we tijdens de knotdag van 18 oktober 2008 een
steenuil zagen wegvliegen.
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 de juni 2008 zijn een groot aantal kasten geschoond; in één kast zat een steenuil met nest en 3
jongen. De jongen zijn geringd door een vergunninghouder, moeder steenuil had reeds een ring, de gegevens zijn
uiteraard vastgelegd.
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 2007-2008 (€ 1.231,--) is door de gemeente Houten in november 2008 aan de penningmeester
overgemaakt; de subsidie over het lopende seizoen wordt gesplitst in het deel okt. – dec. 2008 en jan. – mrt. 2009.
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Het deel okt. – dec. 2008 (€ 700,--) is inmiddels ontvangen.
De kosten (€ 103,70) van de Landelijke Natuurwerkdag op 1 nov. zijn door de gemeente Houten in december voldaan
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 sinds 2007 over een flinke voorraad eigen gereedschappen.
Ter vervanging van 3 totaal versleten (niet meer te repareren) beugelzagen zijn 2 nieuwe Silky handzagen (€ 59,- per
stuk) aangeschaft. Deze – zeer scherp blijvende zagen – kunnen vooral heel goed worden gebruikt bij het strijken en
knotten van pootwilgen; alleen te gebruiken als je écht de dikke werkhandschoenen aan houdt….
Van “Landschap Erfgoed Utrecht zijn ook dit jaar weer gereedschappen als ladders, sloothaak, takkenscharen, extra
steekzagen/ beugelzagen, pylonnen, palenboor etc. geleend. Ook is een 20-tal stevige werkhandschoenen verstrekt.
De kettingzagen zijn ook in 2008 bij van Veldhuysen Groentechniek in Doorn in onderhoud geweest.
De zagen werken wel, maar regelmatig ontstaan problemen door defecte rekende onderdelen of het niet meer willen
starten. Eind 2008 is daarom een nieuwe kettingzaag, Husqvarna (€ 500,--), aangeschaft. Werkt perfect!
De motorkettingzagen worden na iedere werkdag schoongemaakt en weer op orde gebracht; de zaagkettingen worden
in eigen beheer machinaal geslepen.
De veiligheidsmiddelen als zaagbroeken- en jassen, helmen en handschoenen zijn goed.
januari 2009,

Jaap ten Boer.

Pagina - 3 -

30-01-09

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

