Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2010 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
Ook 2010 was voor de knotgroep weer een druk jaar.
Het aantal vrijwilligers is dit jaar, net als in 2009, uitgekomen op gemiddeld 26 per werkdag. De zeer koude knotdag
op 9 januari 2010 bij Johan Vernooij met een opkomst van 14 vrijwilligers (“die-hards”) drukte het gemiddelde.
Daarentegen was de laatste knotdag van het seizoen 2009-2010 op 6 maart 2010 bij Eef Vernooij aan de
Beuschemseweg in’t Goy een topdag met 37 vrijwilligers. 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 vrijw.
; 2008: 31 vrijw. en 2009: 26 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers wat aanwezig was op de Landelijke
Natuurwerkdag van 6/11, precies 45, wordt hierbij niet meegerekend.
Buiten wat schaafjes en enkele “prikkels” hebben zich dit jaar geen ongevallen of letsels voorgedaan.
Knotdagen:
In 2010 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 9 januari is met 14 vrijwilligers geknot naast de boerderij van Johan Vernooij aan de Lekdijk te
Schalkwijk. Bij een gevoelstemperatuur van - 10 C° door het windchill-effect (-2 C° + windkracht 4 á 5 Bf) werden
7 grote/oude en 6 middelgrote wilgen geknot. Het dikke hout (werd later opgehaald) en de takken (worden door de
eigenaar verwerkt) zijn apart op de kuilplaats gestapeld. Na de koffie is de laatste nog te knotten wilg in het “Werk
aan de Groene Weg” door 4 handzagers aangepakt. Deze stond prachtig midden in’t ijs, zodat we er goed bij konden.
Om 13:00 uur is iedereen huiswaarts gegaan voordat het door de aanwakkerende wind en sneeuwval nog kouder zou
worden.
Op zaterdag 6 februari is er een gezamenlijke werkdag gehouden met de knotgroep Nieuwegein.
Met 35 vrijwilligers van de knotgroep Houten en een 15-tal van de knotgroep Nieuwegein zijn bijna 50 grote/oude
wilgen in het weiland achter de boerderij van Mw. Maarschalkerweerd aan de Waalseweg 26 in Tull en’t Waal
geknot. Een flinke klus, waarbij door de achterstand in onderhoud enorm veel hout vrij is gekomen. Al het hout is
gestapeld en na overleg met de gemeente Houten door loonbedrijf Kemp versnipperd (gechipt) en afgevoerd.
We hadden goed weer; bij een temp. van ca. 2 c° en weinig wind kon er flink worden aangepakt.
Onze laatste werkdag van het seizoen, op zaterdag 6 maart, was een mooie sluiting van een zeer actief en winters
seizoen.
Met 34 volwassenen (waaronder 2 maatschappelijke stagiaires) en 3 kinderen zijn 18 grote/oude en een aantal kleinere
wilgen geknot bij Eef Vernooy aan de Beusichemseweg in ‘t Goy. Een pracht locatie in een zeer open (en gelukkig
zonnig) landschap. Tegen de middag was al het hout al van de bomen en hoefde er alleen nog maar dik hout
uitgezaagd en opgeruimd te worden. Na de soep ging een groot aantal vrijwilligers nog even richting Johan Vernooy
aan de Lekdijk te Schalkwijk, waar nog een aantal wilgen stond die tijdens de koude knotdag van 9 januari niet waren
gedaan. Echter: Johan had deze laatste 10 bomen net een week tevoren zelf aangepakt.
En zo kon iedereen nog steeds in de zon op tijd richting huis.
Op zaterdag 21 oktober, de 1e knotdag in het nieuwe seizoen, was de knotgroep te gast bij Jos en Lia Scholman,
Neereind te Schalkwijk.
Met 26 volwassenen en 2 kinderen zijn 10 zeer grote en 4 kleinere wilgen geheel geknot. Het was lekker weer: beetje
zon bij een temperatuur van 4-10°C, wel rekening houden met de wind.
Het dikke hout is meegenomen of werd later opgehaald, de takken zijn voor een deel door Adrie van Dijk opgehaald
voor zijn paarden, de rest wordt versnipperd. De groep was tot verbazing van Jos zodanig groot dat de koffie- en
lunchpauze niet – zoals voorheen - bij hem in de keuken kon worden gehouden. Voor ons is door hem in de niet meer
gebruikte stal achter in de boerderij een lange tafel opgezet met strobalen als zitplaats.
Zaterdag 13 november, de 2e knotdag.
Op het terrein rond de woning en de voormalige steenfabriek “Ossenwaard” naast de stuw Hagestein bij Tull en’t
Waal (wel in de gemeente Vianen), is met 18 volwassenen en 5 kinderen over het gehele terrein geknot en gesnoeid.
Zo’n 20 grote tot kleinere wilgen en ruim 30 essen in’t griend zijn geheel geknot.
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Het merendeel van de wilgen op het gehele terrein is geknot. Ter hoogte van de steenfabriek staan er nog 3 niet
geknotte kleinere wilgen die nog wel 3 jaar kunnen hebben; ook op het binnenterrein (griend) rond de vm. visvijvers
staan nog een flink aantal kleine essen-knotten die over 3 jaar weer aan de beurt zijn. Het dikke hout is/wordt
afgevoerd, de takken zijn door de eigenaar afgevoerd naar een verzamelplaats of door ons ter plaatse verwerkt door
deze in de vm. visvijver te leggen om zo op natuurlijke wijze te laten “verdwijnen”.
Op zaterdag 11 december was de laatste knotdag van het jaar 2010.
Bij de fam. van Bennekom aan de Achterdijk aan de slag. Met 24 vrijwilligers 9 grote/oude wilgen en 10 kleinere
wilgen geknot; 5 jaar terug waren ze voor’t laatst geknot, maar het was weer hoog tijd -> lange zware takken op zeer
oude flink uitgescheurde bomen. De vorst was uit de grond, het lopen over het maisland moeizaam; er kleefde steeds
meer modder aan de laarzen. Om 15:00 uur was de klus bij van Bennekom geklaard. Eigenlijk stonden ook de wilgen
van Johan Vernooij aan de Achterdijk nog op het programma, maar dat zat er niet meer in. Prima dag gehad, helaas
geen zon, temp. tussen de 6 – 8C° en ’s middags toenemende (koude) wind. De paar druppels regen omstreeks 11.00
uur konden niet deren. Helma van Bennekom had voor de lunch voor heerlijke erwten- en tomatensoep gezorgd, wat
in het verwarmde achterhuis aan tafel werd gegeten. Even moeilijk om dan weer aan de slag te gaan. Nadat ook de
laatste grote wilg naast de boerderij naar tevredenheid was geknot werd het nog overgebleven dikke hout ingeladen en
ging iedereen tijdig op huis aan.
Natuurwerkdag 2010,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 6 november.
De hele dag te gast bij de fam. Bouman aan de Rietdijk te Houten.
Met maar liefst 45 vrijwilligers (wo. 5 kinderen) is hard gewerkt om 43 grote- tot wat kleinere wilgen te knotten.
Drie zeer grote wilgen zijn niet afgewerkt: de takken zijn erg dik en staan flink op elkaar, verder staan ze zodanig in’t
water en modder dat er geen doorkomen aan is. Deze worden later bij vorst aangepakt.
De weersvoorspellingen waren zeer somber; echter met een temperatuur van ca. 12°C en een zuchtje wind ging het
prima. Om 11.30 uur een forse bui waarvoor iedereen heeft geschuild, maar na een extra koffiepauze werd er weer
stevig doorgezaagd.
De lunch op “de deel” was geweldig: broodjes kroket aangeboden door de fam. Bouman, broodjes ham en kaas, soep
en fris aangeboden door de gemeente Houten en Petit-fourtjes en zakjes zaden namens de organisatie van de
Landelijke Natuurwerkdag.
Het dikke hout is meegenomen of wordt later opgehaald; de overblijvende takken worden versnipperd.
Extra werkzaamheden
Op woensdag 27 januari 2010 hebben 2 vrijwilligers de 2e helft van de in 2004 gepote wilgen achter het bedrijf van
Kemp aan het Neereind te Schalkwijk geheel geknot. De 1e helft was in 2009 reeds geknot. Met een temp. van – 2C°
en weinig wind was het een prima klus; door de koude bevroor wel de carburateur van de motorzaag, waardoor de
laatste paar knotten met de hand zijn gezaagd.
Op woensdag 1 december vroor het al enkele dagen. Bij een temperatuur van -5°C en een wind-chill factor
tot -15°C (windkracht 4 – 5Bf) hebben 2 vrijwilligers de drie overgebleven wilgen bij de fam. Bouman geknot, het
dikke hout afgevoerd en de takken gestapeld om versnipperd te worden. Het terrein was nu perfect begaanbaar,
zaagpakken zorgden voor voldoende bescherming tegen de koude en met een motorzaag waren de dicht op elkaar
staande dikke takken goed te zagen; de wind stond zodanig dat hier gebruik van gemaakt kon worden om de lange
takken (achterstallig onderhoud!) goed richting het weiland te kunnen laten vallen. Om alles goed af te kunnen voeren
moest wel eerst wat ruimte worden gezaagd door zeer grote bossages van oa. flink prikkende wilde roos en braam.
Extra werkdag LEU:
Op za 13 maart was een zestal knotters van Houten aanwezig bij een door het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) in
samenwerking met de Vechtplassencommissie en de gemeenten Maarssen en Breukelen georganiseerde werkdag.
Doel is om onder andere het jaagpad langs de Vecht te herstellen. Door het afzetten van de begroeiing tussen de wal
en de Vecht houdt je vanaf de wal zicht op de Vecht en vice versa. Met een flinke ploeg vrijwilligers uit de hele regio
en ook de daadwerkelijke actieve medewerking van de eigenaren van de percelen is een flinke klus geklaard. Het
eigendom van de Vechtoever t/m 1 mtr. in de Vecht ligt van oudsher bij de eigenaren van de aanliggende percelen ;
het onderhoud kan daarom ook niet door bijv. de gemeente of het waterschap worden uitgevoerd. De gemeente
Maarssen had vergunning verleend (en de bebording verstrekt en geplaatst) om dat deel van het Zandpad waar
gezaagd werd tussen 07:00 en 17:00 uur af te sluiten, zodat wij zonder al te veel auto’s in onze rug konden werken.
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Ook op deze dag was door het stevig doorwerken van zowel handzagers als motorzagers de klus net in de middag
klaar. De erwtensoep, vergezeld van roggebrood met spek, aangeboden door en in restaurant Geesberge te Maarssen,
ging er goed in. Omstreeks 14:00 uur ging iedereen huiswaarts en zat het seizoen er op.
Contacten:
Er is regelmatig contact met Koen Helling, Beleidsmedewerker Natuur en Landschap/landschapscoördinator van de
gemeente Houten. De - financiële – afwikkeling via de werkdagverslagen verloopt prima. Nieuwe locaties die bij de
gem. landschapscoördinator worden aangemeld, worden doorgegeven aan de knotgroep, terwijl door de knotgroep
wordt aangegeven waar de gemeente Houten een bijdrage zou kunnen leveren (bijv. adviezen, bemiddelen bij het
poten van bomen etc.).
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”. Van januari t/m maart 2010 heeft Nicole
Nieuwenhuijsen een flink aantal stage-uren bij de knotgroep doorgebracht -> ging prima, leerde snel en pakte flink
aan. Op 6 maart heeft Martin de Bruijn uit Houten een dag meegeholpen ivm. zijn maatschappelijke stage. Ook hij
kon goed uit de voeten met de variatie in knotactiviteiten.
Steenuilennestkasten:
In december 2010 is een 2e steenuilennestkast verstrekt aan Mw. Bijleveld in Schalkwijk. Rond het “Dijkhuis” zitten
ieder jaar steenuilen. De kast wordt door Henk van Noort (een bekende binnen de knotgroep) opgehangen.
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.
Er zijn dit jaar géén nieuwe gereedschappen aangeschaft. Wel zijn – vanuit de aanwezige voorraad – diverse
zaagbladen van beugelzagen vervangen.
Van “Landschap Erfgoed Utrecht, (LEU)” zijn in oktober weer gereedschappen als beugelzagen, sloothaak,
takkenscharen, stokzagen, pylonnen, palenboor etc. geleend. Verder is door LEU een 10-tal paar stevige
werkhandschoenen verstrekt.
In oktober is de motor van de nieuwe Husqvarna kettingzaag geheel defect geraakt. Is in reparatie geweest waarbij de
defecte onderdelen zijn vervangen; de oorzaak was niet aan te geven, waarschijnlijk een brandstof/smering-probleem
door verstopping van een leiding. Ook de kleinste motorzaag gaf problemen, maar met een nieuwe bougie was dat
verholpen. De motorkettingzagen worden na iedere werkdag schoongemaakt en weer op orde gebracht; de
zaagkettingen worden in eigen beheer machinaal geslepen.
Met de “Lions-Club Houten” is overleg gaande over een schenking van gereedschappen (zaagjes) en
veiligheidsuitrusting. Wordt – indien het door gaat - in 2011 gerealiseerd.
Cursussen
Door LEU zijn in 2010 meerdere cursussen aangeboden, wo. cursus motorzagen en EHBO/reanimatie.
Naar aanleiding van het project “Heggen in het Kromme Rijnlandschap” werd in juni door 2 MWH’ers (Ko Bos en
Karin Hulsdouw) deelgenomen aan een overleg over inventarisatie, herstel en beheer heggen. Op 20 november heeft
Jaap ten Boer de cursus heggenvlechten voor vrijwilligers gevolgd. Als praktijkopdracht is met 18 cursisten een
meidoornheg gevlochten in het natuurgebiedje naast stadion Galgenwaard te Utrecht. Een “stekelige” cursus, ondanks
lashandschoenen en veiligheidsbrillen. Wel een prachtig resultaat!!
Voor de motorzaagcursus november 2011 hebben zich al 2 kandidaten gemeld!

januari 2011,

Jaap ten Boer.
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