Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2011 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
2011 was weer een goed en druk jaar voor de knotgroep.
Het aantal vrijwilligers is dit jaar uitgekomen op gemiddeld 27 per werkdag. De wat mistige knotdag op 12 februari
2011 achter de boerderij van mw.Maarschalkerweerd, waarbij precies tussen 2 regenfronten door droog kon worden
geknot, gaf de laagste (en in feite toch nog wel hoge) opkomst van 23 vrijwilligers. De eerste knotdag van het seizoen
2011-2012 op 22 oktober 2011 aan de Achterdijk bij Johan Vernooij en Henk van Noort was weer eens een topdag
met maar liefst 35 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. ; 2009 en
2010: 26 vrijw. en 2011: 27 vrijwilligers . Het aantal vrijwilligers wat aanwezig was op de Landelijke
Natuurwerkdag van 5/11, 41, wordt hierbij niet meegerekend.
Op de Landelijke Natuurwerkdag heeft één van de vrijwilligers een tak in z’n oog gekregen. Hij bleef last houden van
een geïrriteerd oog en is naar zijn huisarts gegaan. Heeft gelukkig geen vervelende gevolgen gehad. Verder zijn de
letsels gelukkig beperkt gebleven tot wat schaafjes en enkele “prikkels”.
Knotdagen:
In 2011 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 8 januari met 30 volwassenen en 1 kind naar het kasteeleiland Schonauwen te Houten.
Er zijn 10 grote/oude en 17 kleine knotwilgen geknot. Het dikke hout is gestapeld (men stookt zelf) en de takken zijn
direct afgevoerd naar een door de fa. Kemp bediende versnipperaar.
Bij buurman Vernooij zijn 5 kleinere wilgen geknot en 7 wilgen met veewikkel gepoot.
De hoeveelheid werk was te weinig voor het aantal vrijwilligers, maar ivm de aanwakkerende wind (5 Bf) was het
niet raadzaam om nog naar een nieuwe locatie te gaan. Prima dag met nu en dan zon, temp. ca. 8°C en vanaf 12:30
uur een buitje, maar toen was het merendeel van de vrijwilligers al op huis aan.
Op zaterdag 12 februari is er een grote wilgenknotdag gehouden in het weiland achter de boerderij van Mw.
Maarschalkerweerd (pachters gebr. Uijttewaal) aan de Waalseweg 26 in Tull en’t Waal
Met 23 volwassen vrijwilligers van de knotgroep Houten zijn 16 grote tot zeer grote/oude knotwilgen geknot. Een
flinke klus door de achterstand in onderhoud. Door de dikte van het hout zijn er continue 3 motorzagers in en bij de
bomen aan het werk geweest. Er is flink wat dik hout vrijgekomen wat dezelfde dag is afgevoerd. Het zware werk
vergde zoveel van de conditie van de vrijwilligers dat iedereen om 15:00 uur op huis aan was. De knotters gebruiken
allemaal de nieuwe snoeizaagjes  gaat perfect! Ondanks de slechte weersvoorspellingen een prima dag gehad.
Temp. van ca. 2 – 4°C en wind van 2 Bf. Om 09:30 hield de regen op en werd er de rest van de dag gewerkt in
mist/nevel. Toen het om 15:00 uur weer begon te regenen was iedereen net weg.
Onze laatste werkdag van het seizoen, zaterdag 5 maart, werd afgesloten met een gezamenlijke werkdag van het
Recreatieschap Stichtse Groenlanden met de knotgroepen Nieuwegein en Houten.
Met 36 volwassenen (waarvan 23 van de knotgroep Houten) zijn zo’n 210 elzen en andere bomen (opnieuw) afgezet/
schoongezaagd of geheel omgezaagd. Verder zijn 8 grote/oude en 16 middelgrote/oude wilgen geknot.
Het weer was prima -> na een koude nacht met vorst liep de temp. op tot ca 8°C , terwijl er geen wind was.
De catering (o.a. erwtensoep van slagerij Stokman) en onderdak in een grote tent was prima geregeld.
Zaterdag 22 oktober, was de aftrap van de 1e knotdag in het nieuwe seizoen bij Johan Vernooij aan de Achterdijk /
Johansepad. Met 31 volwassenen en 4 kinderen zijn ’s morgens 11 zeer grote-, 1 middel- en 1 kleine wilg aan de
wetering langs de Achterdijk geknot. Daarna door naar Henk van Noort, waar in de middag nog eens 9 zeer
grote/oude wilgen langs het betonpad in het weiland zijn geknot. Van beide locaties is het dikke hout direct afgevoerd
en zijn de takken zodanig gestapeld dat deze makkelijk opgehaald kunnen worden. De lunch was in de grote schuur
bij Henk van Noort. Er heeft één MAS-stagiaire meegewerkt -> heeft actief meegeholpen. Er kon lekker worden
gewerkt met de hele dag zon, beetje wind (5 Bf) en een temp. van ’s morgens 1°C tot ’s middags ca. 10°C . Door
iedereen worden de nieuwe snoeizaagjes gebruikt (er zijn er 10 bijgekocht); men wil niet meer anders!
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Zaterdag 19 november, de 2e knotdag.
In het weiland achter de boerderij van Henk van Noort aan de Achterdijk zijn met 24 volwassenen en 1 kind 26 grote
tot zeer grote wilgen achter in het weiland en langs het betonpad geknot. Het merendeel van het dikke hout is
diezelfde middag afgevoerd, de rest volgde in de dagen er na. Het was een echte knotdag: grote wilgen, na een mistige
start de hele dag zon, temp. van 3° - 8°C en geen wind! De lunch was in de grote schuur (met eigen toilet) en veel
strobalen om te kunnen zitten. Omdat het land door droogte nog zo goed begaanbaar was zijn door Henk & zonen de
in het land liggende takken dezelfde middag/avond versnipperd. De 16 overgebleven wilgen (6 langs het betonpad en
10 langs het maïsveld) zijn volgend jaar aan de beurt om te worden geknot.
Op zaterdag 10 december was de laatste knotdag van het jaar 2011.
Bij Jochem Floor, Heemsteedseweg te Houten, aan de slag. Met 28 vrijwilligers 11 grote/oude wilgen en 5 kleinere
wilgen langs de Heemsteedseweg en in het land geknot. Ook is 30 mtr. haag langs de Heemsteedseweg flink gesnoeid.
Het dikke hout langs de Heemsteedseweg is afgevoerd; de rest ligt in het weiland en wordt gehaald als het weiland
weer begaanbaar is. De takken worden tzt door Jochem Floor opgehaald. De lunch was in de luwte en in de zon op
het terras tussen grote schuur en paardenstal. Er waren 3 MAS-stagiaires aanwezig die – onder leiding van ervaren
knotters - actief hebben deelgenomen aan het knotwerk.
Laat in de middag naar fam. Kemp, OudWulfseweg te Houten. Hier zijn 6 vrijwilligers tot 16:30 uur bezig geweest
om in het land 7 wilgen schoon te zagen die nav de aktie “Je school kan de boom in” door de Joh. Bogermanschool
waren geknot. Hele dag prima kunnen werken. Na een stormachtige week een hele dag zon, temp. van 3° - 6°C en
bijna geen wind. Juist door het goede weer konden we lang door gaan.
Natuurwerkdag 2011,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 5 november 2011 op het “Werk aan de Groene Weg” te Schalkwijk.
Na de nodige organisatie in zeer goed overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar van het terrein), de stichting behoud
Natuur en Cultuur op de Stelling van Honswijk en de stichting Honswijk-Everdingen heeft dit geresulteerd in een
bijzonder leuke werkdag met een opkomst van 41 vrijwilligers die zo’n 20 hoogstamfruitbomen hebben gesnoeid, 8
(deels) omgevallen hoogstamfruitbomen en losliggend hout/takken hebben opgeruimd, over afrasteringen hangende
willen/essentakken hebben gesnoeid. Het dikke hout is afgevoerd en al het overige hout is verwerkt in takkenrillen
onderaan de achterste wal van de linie.
Het weer werkte mee: van ’s morgens 11°C tot ’s middags ca. 15° C, hele dag zon en een zuchtje wind.
Vanuit de grote tent (geplaatst door de Kruyf) werd de lunch geserveerd: de erwtensoep (van slagerij Stokman) ,
belegde broodjes etc. werd aangeboden door Staatsbosbeheer!
Extra werkzaamheden
Op zaterdag 12 maart 2011 hebben 4 vrijwilligers 1 zeer grote/oude wilg geknot in het weiland van Mw.
Maarschalkerweerd (pachters gebr. Uijttewaal) aan de Waalseweg te Tull en’t Waal. 3 vrijwilligers, jongens van 23
jaar, hebben - nadat ze de boom grotendeels met de hand hadden geknot - op de grond kunnen oefenen in het gebruik
van een motorzaag. Uiteraard geheel gehuld in de bekende veiligheidskleding hebben ze instructie gekregen en dit
daarna in de praktijk gebracht. Het viel niet mee, motorzagen lijkt eenvoudiger en minder inspannend dan het is. De
boom is door de 4e (gecertificeerde) vrijwilliger schoongezaagd. Het dikke hout is meegenomen, de takken zijn
diezelfde middag door de boer afgevoerd.
Met daarbij ook nog eens een temp. van ca. 10°C, een beetje wind (2Bf) en de hele dag zon vonden de jonge
vrijwilligers het een welbestede dag en hebben ze eea van natuuronderhoud opgestoken.
Op zaterdag 29 oktober 2011 hebben 11 knotters een korte instructie hoogstamboomzagen gevolgd. Het doel van
deze dag was een 10-tal vrijwilligers instructie te geven hoe zij op de Landelijke Natuurwerkdag van 5/11 groepjes
vrijwilligers in het hoogstamboom-snoeien kunnen begeleiden.
Anton Goes, fruitteler uit’t Goy, heeft dmv het snoeien van 2 hoogstambomen in het “Werk aan de Groene Weg”
laten zien wat/waar gesnoeid kan worden. De bomen zijn zeer hoog en niet iedereen vind dit veilig genoeg om lekker
te kunnen werken; er is ook op lagere hoogte’s werk voldoende. Conclusie van de dag is dat er max. 5 teams in de
hoogstam zitten en dat de rest er rondomheen actief is. Met de hele ochtend zon, temp. van 8° - 14°C en een beetje
wind (2 Bf) was het een prima dag, waarbij Anton Goes een zeer goed instructie heeft gegeven!
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Op zaterdag 28 december 2011 hebben 3 vrijwilligers de laatste 3 wilgen in het land van de fam. Kemp,
OudWulfseweg te Houten schoongezaagd die in het kader van de aktie “Je school kan de boom in” door de Joh.
Bogermanschool waren geknot.
Daarna door naar Mw. Sturkenboom aan de Lagedijk in Schalkwijk. Hier 2 grote en 1 middelgrote wilg geknot. Het
dikke hout is afgevoerd en de takken zijn op de (door ons in 2002 gebouwde) takkenril bijgevoegd. Het weer was
redelijk, temp. ca. 5°C en een wind van 3 Bf, later aantrekkend tot 5 Bf. De motorzager had hier weinig last van en het
beetje regen was geen reden om af te haken.
Extra werkdag LEU:
Op za 19 februari was een viertal knotters van Houten aanwezig bij een door het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht)
en de Vechtplassencommissie georganiseerde werkdag langs de west oever van de Vecht tussen Loenen en Vreeland
(Vreelandseweg 27A Loenen a/d Vecht). Er was variatie in het werk over een tracé van ongeveer 1,5 km lang. Er
werd gewerkt in 4 groepen rond twee boerderijen, het jaagpad langs de Vecht en een dooie arm van de Vecht. Het
weer was prima; er was veel werk en de handzagers en motorzagers zaten niet in elkaars vaarwater.
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. Wel heeft Koen aangegeven
dat de bezuinigingen in de gemeente Houten zijn budget hebben gehalveerd en dat dit in de komende jaren ook
gevolgen voor onze bijdragen gaat hebben. 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, oa. voor
leerlingen van “college de Heemlanden”. Op 5 maart, 19 november en 10 december hebben één of meer MASstagiaires hun stage-uren bij de knotgroep ingevuld. In alle gevallen enthousiaste jongens die wilden leren en
aanpakken!
Steenuilennestkasten:
In maart 2011 is een steenuilennestkast verstrekt aan de fam. van Dijk aan de Lekdijk te Schalkwijk, een voor de
knotgroep bekend knotadres. Theo van Dijk gaat hem zelf ophangen. Verder heeft mw. Sturkenboom van de Lagedijk
in Schalkwijk ook gevraagd om een steenuilennestkast, daar er rond de boerderij steenuilen zijn. De levering en het
ophangen wordt binnenkort uitgevoerd.
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 aan de penningmeester van de MWH: één
keer omstreeks mei over de maanden januari t/m maart en één keer omstreeks december over de maanden oktober t/m
december. Door de landschapscoördinator is in december 2011 wel aangegeven dat zijn budget gehalveerd is en dat
dit in de toekomst ook consequenties kan hebben voor de knotgroep.
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.
Op 8 januari heeft de knotgroep van de Lions-club Houten oa. 10 nieuwe snoeizagen, een zaagbroek en een paar
zaaghandschoenen gekregen. De ervaring met de nieuwe zaagjes is zodanig positief dat in oktober nogmaals 10 van
deze zaagjes zijn bijgekocht. De meeste knotters zagen nu – met handschoenen!! – met deze snoeizaagjes. Enige
nadeel is de kans op breken van het zaagblad als de zaag klem komt te zitten; inmiddels 4 nieuwe zaagbladen
gemonteerd. Ook zijn enkele zaagbladen van beugelzagen (zaagblaadjes waren nog op voorraad) vervangen.
Na overleg met “Landschap Erfgoed Utrecht, (LEU)” was het in 2011 niet nodig de geleende gereedschappen als
sloothaak, takkenscharen, stokzagen, pylonnen, palenboor etc. terug te brengen. Deze blijven zolang als geleend bij de
knotgroep in beheer. De motorkettingzagen hebben het prima gedaan; ze worden na iedere werkdag schoongemaakt
en weer op orde gebracht; de zaagkettingen worden in eigen beheer machinaal geslepen.
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Cursussen
Door LEU zijn in 2011 meerdere cursussen aangeboden, wo. cursus motorzagen en EHBO/reanimatie.
Twee knotters volgen de door het LEU gegeven cursus “Onderhoud hoogstamboomgaarden”.
Drie knotters hebben in november 2011 de cursus motorzagen gevolgd en hun certificaat behaald.
januari 2012,

Jaap ten Boer.
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