Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2009 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
De knotgroep heeft het weer druk gehad in 2009. Het aantal vrijwilligers is dit jaar uitgekomen op gemiddeld 26 per
werkdag. De eerste drie werkdagen van 2009 trokken de meeste vrijwilligers: 10/1, zagen op het ijs bij de fam.
Bleuten met 27 vrijw.; de gezamenlijke werkdag van 7/2 met 29 vrijw. en de laatste knotdag van het seizoen bij fam.
van de Water, Dhr. Woudenberg en “Werk a/d Groene Weg” met 36 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. ; 2007: 23 vrijwilligers en 2008: 31 vrijw. Het aantal vrijwilligers wat aanwezig was op de Landelijke
Natuurwerkdag van 7/11, precies 50, wordt hierbij niet meegerekend.
Dit jaar heeft zich het 1e ongeval in 10 jaar voorgedaan. Knotter Hans kreeg, terwijl hij samen met z’n maat een boom
aan het afzetten was, een tak van een er naast staande boom op zijn hoofd. Met een flink bloedende snee in z’n hoofd
naar het Antonius, waar met 4 hechtingen de wond gedicht is. Hans heeft er gelukkig geen gevolgen aan
overgehouden en knot weer volop mee.
Knotdagen:
In 2009 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 10 januari is met 27 volwassenen geknot op het ijs rond de woning van de fam. Bleuten te Schalkwijk.
Een geweldige dag, zagen op het ijs bij ca. -4°C, hele dag zon en weinig wind. In totaal 60 knotwilgen geknot buiten
het riet-gebied en 25 wilgen en essen verwijderd binnen het rietgebied (verwijderen is nodig ivm. maaien). Verder een
7-tal essen langs de toerit afgezet.
Alle dikke hout is langs de weg gestapeld; de takken zijn verwerkt tot paden en takkenrillen in het rietgebied.
Op zaterdag 7 februari is er een gezamenlijke werkdag gehouden met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, de
knotgroep Nieuwegein en de Natuurgroep Kockengen. Met 50 vrijwilligers, waarvan 29 van de knotgroep Houten,
zijn in het Regiowout te Laagraven (gem. Nieuwegein) meer dan 250 bomen afgezet. Alle hout is op hout/takkenrillen
gelegd; vervoer was door de zeer natte bodem (inundatiegebied, midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie) niet
mogelijk. Het weer viel in 1e instantie tegen: miezer met natte sneeuw en regen bij een temperatuur van rond de 0°C.
Later op de dag werd’t droog. Het recreatieschap had gezorgd voor een grote tent met tafels en stoelen, een toilet,
soep/catering van slagerij Stokman, koffie, koek etc. Ondanks het tegenvallende weer toch een leuke en actieve dag
gehad.
Zaterdag 7 maart, de laatste dag van het seizoen 2008-2009, gewerkt bij de fam. vd Water/Provincialeweg, Dhr.
Woudenberg/Pothuizerweg en op het “Werk aan de Groene Weg”. Met 34 volwassen vrijwilligers en 2 kinderen zijn
’s morgens 12 grote en 7 kleine wilgen en 1 es bij de fam. vd Water geknot en zijn de takken in takkenrillen verwerkt.
Daarna zijn door een ploeg van 5 man de 3 zeer grote/hoge/oude wilgen van Woudenberg aan de wetering geknot. Dik
en dun hout gescheiden gestapeld; dikke hout is later opgehaald. De rest van de ploeg heeft ’s middags nog 5 grote
wilgen onderaan de Lekdijk in het “Werk aan de Groene Weg” aangepakt; er staat nu nog één wilg midden in’t water.
Volgend seizoen bij voldoende ijs aanpakken. Met deze ene droge zonnige dag tussen 2 regenperioden, weinig wind
en ca. 8°C was iedereen dik tevreden.
Zaterdag 17 oktober, begin van seizoen 2009-2010. De hele dag met 19 volwassenen en 2 kinderen aan de slag bij de
Elzenhaag langs het weiland van de fam. van Wijk aan de Fortweg te Houten. In totaal zijn 137 elzen geknot en 58
ook schoongezaagd. De rest wordt op 7 november afgewerkt. Dikke hout en takken gescheiden op stapel gelegd.
Takken worden versnipperd en tussen de haag “geblazen”. Prima droog weer, zon, weinig wind en een temperatuur
van ca. 13° C.
Zaterdag 14 november. Als basislocatie de hele dag de boerderij van Jan van Schip aan de Lagedijk te Schalkwijk
aangehouden. Met 17 vrijwilligers + 1 kind zijn ruim 50 wilgen, elzen en essen geknot of afgezet. Vier vrijwilligers
zijn naar de boerderij van de fam. van de Lit/Lange Uitweg gegaan om daar 3 grote/oude wilgen te knotten.
Een goede dag, na een buitje de rest van de dag droog t/m zon bij ca. 14°C in de middag; met windkracht 3 à 4 moest
bij het knotten wel goed rekening worden gehouden.
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Zaterdag 12 december is er met 24 volwassen vrijwilligers gewerkt bij de fam. Bouman, dhr. Zomer en de gem.
Houten aan de Rietdijk. Een zonnige dag na weken regen, windkr. 3 à 4 Bf en ca. 4°C. Bij Bouman 12 grote/zeer
grote wilgen met achterstallig onderhoud geknot. Bij Zomer 12 goed onderhouden wilgen en 1 es geknot en tenslotte
de 2 zeer oude/grote wilgen van de gemeente langs de Rietsloot geknot. Alle dikke hout is gestapeld; meeste is reeds
opgehaald. Takken worden door in overleg met de gemeente Houten versnipperd/afgevoerd.
Extra werkzaamheden
Buiten de knotdagen om zijn in februari in de weilanden achter de boerderij van Marianne van Bennekom nog 5
pootwilgen (2 jr.) gestreken en 2 omgewaaide poters verwijderd en vervangen en 3 veewikkels geplaatst.
Achter het bedrijf van Bart Kemp zijn 45 jonge KLE-contract-wilgen (4 jr. oud) geknot, 4 vervangende poters gepoot
en ook 4 nieuwe veewikkels geplaatst.
Bij Johan Vernooij zijn 5 jonge KLE-contract-wilgen en 10 oudere pootwilgen deels gestreken/deels geknot.
Op 29 december 2009 is met 3 volwassen de 2 zeer grote/oude wilgen met zwaar achterstallig onderhoud achter de
garage van Arie Boelee in Schalkwijk geknot. Een gigantische klus. Alle dikke hout is afgevoerd; men zorgt zelf voor
de verwerking (verbranden?) van de gestapelde takken.
Natuurwerkdag 2009,
Zaterdag 07 nov. 2009 werd voor de 9e keer de landelijke natuurwerkdag gehouden. De knotgroep Houten had een
“eigen” locatie: knotten en afzetten van elzenstobben bij fort “’t Hemeltje” te Houten. Staatsbosbeheer, eigenaar van
’t fort, bood logistieke ondersteuning door de toiletruimte en de kantine in het fort ter beschikking te stellen. Met
precies 50 vrijwilligers, waaronder 16 volwassenen en 7 kinderen nav. aanmelding via de natuurwerkdag-site, is er
hard gewerkt om de aangeboden werkzaamheden, knotten van 12 wilgen en afzetten van zo’n 50 elzenstobben, op
orde te krijgen. Het dikke hout is voor de fortwachter, de takken worden door SBB versnipperd/verwerkt.
Ook de na de knotdag op 17/10 overgebleven werkzaamheden aan de naastliggende elzenhaag zijn afgewerkt: de
laatste 11 elzen zijn geknot en 90 elzen zijn schoongezaagd. Ook dit project is nu geheel gereed.
Het weer zat ondanks de sombere voorspellingen mee: tot 12:40 uur droog, tijdens de lunch een bui, en vanaf ca.
13:30 weer droog. Met een temperatuur van ca. 8°C en weinig wind ging het prima.
De lunch werd gehouden in de kantine in het fort; de soep en belegde broodjes (“gesponsord” door de gemeente
Houten) konden droog en gezellig zittend worden gegeten. Door de organisatie van de Landelijke Natuurwerkdag
zijn zadelhoesjes voor de deelnemers aangeboden; Landschap Erfgoed Utrecht deelde bloembollen uit en
Staatsbosbeheer verstrekte kaarten met fietsroutes aan liefhebbers.
Extra werkdag LEU:
Op 21 maart 2009 werd door “Landschap Erfgoed Utrecht, (LEU)” en de Vechtplassencommissie een gezamenlijke
werkdag georganiseerd voor knotgroepen uit de provincie Utrecht op de oostelijke Vechtoever tussen Maarssen en
Breukelen. Op initiatief van de Vechtplassencommissie is er een plan ontwikkeld om het jaagpad langs de Vecht te
herstellen. Hiertoe wordt in 1e instantie op een aantal plaatsen tussen de wal en de Vecht de begroeiing afgezet om
zicht op het water en de wal terug te krijgen. Waar mogelijk worden in de toekomst ook de oude draaipalen weer
teruggeplaatst. Er was een opkomst van zo’n 80 vrijwilligers uit de hele omgeving; de dag was goed georganiseerd
met oa. een perfecte logistieke verzorging. Van de knotgroep Houten hebben 5 vrijwilligers aan deze activiteit
deelgenomen.
Contacten:
Met de gemeentelijke landschapscoördinator, Koen Helling, zijn regelmatig contacten. De - financiële – afwikkeling
via de werkdagverslagen verloopt prima. Nieuwe locaties die bij de gem. landschapscoördinator worden aangemeld,
worden doorgegeven aan de knotgroep. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om aansluiting te vinden bij bepaalde
(nieuwe) regelingen/gesubsidieerde projecten, bijv. bij het knotten grotere aantallen wilgen en poten van bomen etc.
om kosten/opbrengsten van het knotten met elkaar in evenwicht te kunnen blijven houden.
Maatschappelijke stages:
De knotgroep Houten heeft zich in 2008 aangemeld als plaats voor het volgen van maatschappelijke stages (ingaande
2011 een verplichting!!) voor leerlingen van “college de Heemlanden”. In september 2008 heeft zich één leerling
aangemeld die in het seizoen 2008 – 2009 zijn maatschappelijke stage bij de knotgroep Houten heeft ingevuld. Eind
2009 heeft zich wederom een maatschappelijke stagiaire aangemeld (Oosterlicht-college) die op 9 jan. 2010 haar 1e
werkdag gaat meelopen.
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Steenuilennestkasten:
Met gebruikmaking van de materialen van de knotgroep is - net als in voorgaande jaren - in december 2009 weer een
steenuilennestkast (geschonken door de gemeente Houten) opgehangen binnen de gemeente Houten. Deze keer in een
wilg in het weiland van dhr. Zomer, waarin we tijdens de knotdag van 12 december 2009 een steenuil zagen zitten. Er
zijn in 2009 geen meldingen binnengekomen dat er steenuilen in een van de nestkasten zouden hebben gebroed;
oorzaak is oa. dat er momenteel geen gerichte monitoring op wordt uitgevoerd. Bij het schonen van de kasten zou
later alsnog kunnen blijken dat er een steenuil gebruik gemaakt heeft van één van de nestkasten. Binnen de gemeente
Houten zijn overigens wel jonge steenuilen aangetroffen en geringd.
Financiën:
Op basis van de door de knotgroep gemaakte verslagen van de werkdagen wordt in goed overleg tussen de coördinator
knotgroep en de gemeentelijke landschapscoördinator het subsidiebedrag berekend. Het met het knotten verdiende
subsidiebedrag wordt door de gemeente Houten in twee keer overgemaakt: één keer omstreeks mei over de maanden
januari t/m maart en één keer omstreeks december over de maanden oktober t/m december.
De kosten van de knotgroep, o.a. “catering” tijdens de knotdagen en brandstof/onderhoud kettingzagen en andere
materialen worden door de penningmeester bijgehouden.
Uitrusting en gereedschap:
De knotgroep beschikt over een flinke voorraad eigen gereedschappen.
Dit jaar zijn er géén nieuwe gereedschappen aangeschaft. Wel zijn de nodige zaagbladen van beugelzagen (ware op
voorraad) vervangen en zijn voor alle motorzagen vervangende zaagkettingen aangeschaft.
De nieuwe (extra) brander tbv het tegelijkertijd kunnen bereiden van 2 pannen soep (nodig ivm. met de steeds grotere
groep vrijwilligers) is via de gem. Houten verkregen; de extra grote pan is een gratis erfstuk uit een groot gezin.
Van “Landschap Erfgoed Utrecht, (LEU)” zijn in oktober weer gereedschappen als ladders, sloothaak, takkenscharen,
extra steekzagen/ beugelzagen, pylonnen, palenboor etc. geleend. Omdat de ladders wat ouder zijn behoeven deze niet
meer terug naar LEU. Ook is door LEU weer een flink aantal stevige werkhandschoenen verstrekt.
De kettingzagen zijn in 2009 niet voor onderhoud weggeweest, wel zijn wat kleine onderdelen aangeschaft en in eigen
beheer vervangen. De eind 2008 aangeschafte kettingzaag Husqvarna werkt nog steeds perfect!
De motorkettingzagen worden na iedere werkdag schoongemaakt en weer op orde gebracht; de zaagkettingen worden
in eigen beheer machinaal geslepen.
Omdat de veiligheidsmiddelen als zaagbroeken- en jassen, helmen en handschoenen aan vervanging toe zijn en de
helmen hun keuringsdatum hebben overschreden wordt het komende jaar eea. nieuw aangeschaft.
Cursussen
Door LEU zijn eind 2009 weer een aantal cursussen aangeboden.
Oa. 1e hulp bij landschapsbeheer, reanimatie voor beginners, herhalingscursus reanimatie en een motorzaagcursus.
Een aantal vrijwilligers van de knotgroep heeft hier gebruik van gemaakt.
Van de gecertificeerde motorzagers zal door de knotgroep graag gebruik worden gemaakt op de knotdagen.
Ik hoop dat de opgedane kennis mbt. 1e hulp en reanimatie niet tijdens de knotdagen ingezet behoeft te worden.
januari 2010,

Jaap ten Boer.
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