Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2012 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
2012 was weer een prima jaar voor de knotgroep.
Het aantal vrijwilligers is dit jaar, net als in 2011, uitgekomen op gemiddeld 27 per werkdag. De knotdag op 11
februari 2012 bij van Rinsum en Uyttewaal aan de Waalseweg in Tull en’t Waal en Kemp aan’t Neereind te
Schalkwijk gaf met 15 vrijwilligers de laagste opkomst; vanwege de vorst (er lag ijs) waren veel vrijwilligers aan’t
schaatsen. De topdag met maar liefst 39 vrijwilligers was op 24 november 2012 op fort ’t Hemeltje in Houten. 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 en 2012:
27 vrijwilligers. Het aantal van 42 vrijwilligers wat aanwezig was op de Landelijke Natuurwerkdag van 3 nov. 2012
wordt hierbij niet meegerekend.
Knotdagen:
In 2012 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 14 januari is er met 26 volwassenen en 2 kinderen geknot achter de boerderijen van Marianne van
Bennekom, Bart Kemp en de fam. van de Lith te Schalkwijk. Er zijn in totaal 112 acht jaar oude wilgen en 3
middelgrote oude wilgen geknot. Alle takken zijn gestapeld om later door de eigenaar afgevoerd te kunnen worden.
Er is geen dik hout meegenomen. Prima dag met een licht zonnetje, een temperatuur van net onder de 0°C en weinig
wind.
Op zaterdag 11 februari is er geknot in de weilanden achter bij de boerderijen van van Rinsum en Uyttewaal aan de
Waalseweg in Tull en’t Waal en bij Kemp aan ’t Neereind te Schalkwijk. Met 14 vrijwilligers, waaronder 1 MASstagiair zijn 7 grote/oude wilgen en 10 kleine wilgen geknot. Het dikke hout is afgevoerd en de takken zijn netjes
gestapeld. Bij temperaturen van –12° C tot –3°C is er stevig doorgewerkt en tijdig gepauzeerd en afgebouwd. De
stevige ijsvloer in de sloten voorkwam dat de takken in’t water verdwenen wat het opruimen aanzienlijk
vergemakkelijkte. De relatief kleine opkomst lag vooral aan de concurrent: het perfecte schaatsweer.
Onze laatste werkdag van het seizoen, zaterdag 3 maart, werd afgesloten met een gezamenlijke werkdag van het
Recreatieschap Stichtse Groenlanden met de knotgroepen Nieuwegein en Houten in het Regiowout (Laagraven).
Met 28 volwassenen (waarvan 20 van de knotgroep Houten) zijn in totaal zo’n 135 elzen en andere bomen afgezet/
schoongezaagd of geheel omgezaagd. Al het hout en takken zijn verwerkt in takkenrillen. Door het voor voertuigen
onbegaanbare terrein kon er geen dik hout afgevoerd worden. Het weer was prima; na een koude nacht met vorst liep
de temp. op tot ca 8°C , terwijl er geen wind was, verder droog en net geen zonnetje.
De catering (o.a. erwtensoep van slagerij Stokman), onderdak in een grote tent en toiletvoorziening (dixie) was door
het Recreatieschap Stichtse Groenlanden prima geregeld.
Zaterdag 20 oktober was de start voor het nieuwe seizoen. In het weiland achter veehouderij Miltenburg aan het
Overeind te Schalkwijk zijn door een groep van 35 vrijwilligers 9 zeer grote wilgen met zwaar achterstallig
onderhoud geknot. Takken en dik hout werd apart gestapeld en direct door de boer met een shovel naar zijn erf
vervoert. Al het dikke hout is dezelfde dag afgevoerd, de takken worden verbrand. Een team van 6 vrijwilligers is ’s
middags naar de fam. van Oostrom in ’t Goy gegaan en heeft daar een aanvang gemaakt met het daar aanwezige
knotproject door 2 grote/oude en 2 jongere wilgen te knotten. Met een temperatuur van ca. 18°C, droog en geen wind
was het prima knot-weer.
Zaterdag 24 november, de 2e knotdag van het seizoen, was een top-dag.
In goed overleg met Staatsbosbeheer en de fortwachter waren de knotwilgen op de Westwal van fort ’t Hemeltje aan
de beurt om geknot te worden. Met 35 volwassenen en 4 jongeren (waaronder 2 voor hun MAS-stage) zijn 17 zéér
grote/oude en 3 grote/oude wilgen geknot. Het dikke hout is apart gestapeld tbv de fortwachter; de helft van de takken
is verwerkt in een grote nieuwe takkenril, terwijl de andere helft klaargelegd is voor de versnipperaar. Veel zwaar
werk verricht op een pracht locatie, waarbij het weer met lichte mist, zo’n 5-8°C, droog en een zuchtje wind zeker niet
tegen zat. Toen het om ca. 15:00 uur begon te regenen waren de laatste 6 (wo. motorzagers) bijna klaar met ’t laatste
beetje schoonzagen en opruimen.
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Op zaterdag 15 december was de laatste knotdag van het jaar 2012.
De manege van de fam. Reinhard langs de Oudwulfseweg in Houten was als eerste aan de beurt. Met in totaal 25
volwassenen en 4 jongeren, wo. weer onze 2 MAS-stagiaires, zijn 3 zeer grote/oude, 17 grote/oude en 7 kleinere
wilgen geknot. Verder zijn 14 vlieren en 22 elzen aangepakt. Alle dikke hout is afgevoerd en alle takken zijn verwerkt
in de takkenril als afscherming van het weiland. In de middag is door een groep van 8 vrijwilligers ook een aanvang
gemaakt met het knotten bij de overbuurman: dhr. Kees van Schaik. Er zijn 2 zeer grote/oude en 1 kleine wilg geknot.
Dikke hout en takken zijn apart gestapeld. Het werk is nog niet klaar, er staan nog een aantal wilgen die nog geknot
moeten worden en ook het poten van nieuwe wilgen staat nog op het programma. Met het weer hebben we het
getroffen: 6-7°C, beetje wind, begonnen met een beetje zon wat later over ging in bewolking. Toen het, net als de
vorige keer, omstreeks 15:00 uur begon te regenen waren de laatste 2 man net klaar met het schoonzagen en
opruimen.
Natuurwerkdag 2012,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 3 november 2012 op het “Werk aan de Korte Uitweg” in Tull en’t
Waal. Met 42 vrijwilligers zijn – ondanks de hele werkdag regen – 22 grote en 6 kleinere wilgen geknot. Alle takken
zijn over wallen gesleept naar het binnenterrein, waar rond de volledige afdekking van de kazerne een flinke takkenril
is opgebouwd, vastgehouden door ter plekke gemaakte en geslagen palen. Het dikke hout is op een aantal punten
verzameld en gestapeld. De regen maakte het werken wel lastig, maar de temperatuur van ca. 8°C en weinig wind
maakte veel goed. De door de “Stichting Werk aan de Korte Uitweg” uitgevoerde catering was subliem: oa. een lunch
met 2 soorten verse vegetarische soep, belegde broodjes, melk, sappen etc. , geserveerd in de sfeervolle
houtverwarmde kazerne. ’t Viel niet mee weer aan’t werk te gaan.
Extra werkzaamheden
Op woensdag 29 februari 2012 hebben 5 vrijwilligers een klusdag voor “die-hards” uitgevoerd. Er is bijna uitsluitend
met motorzagen gewerkt; alle vrijwilligers waren uitgerust met helm/gehoorbescherming. Gestart is met het
schoonzagen van 5 wilgen die op 25 februari bij Henk van Noort waren geknot door de jeugdnatuurbond Zeist. Het
dikke hout is afgevoerd en de takken zijn gestapeld. Daarna 1 zeer grote/oude wilg met jarenlang achterstallig
onderhoud geknot helemaal achteraan in het weiland van Marianne van Bennekom. De takken en het dikke hout
gestapeld op een stukje grasland om de boom; deze staat midden in het maïsland waardoor het hout niet vervoerbaar
is. Tenslotte 4 grote/oude wilgen in het weiland bij de fam. van Miltenburg geknot. Dikke hout afgevoerd en takken
netjes gestapeld. Op deze locatie wordt volgend seizoen teruggekomen. Met een temperatuur van 7 – 8°C, droog en
weinig wind was het prima knotweer.
Op zaterdag 17 november 2012 was er een ochtend voor “die-hards”. Met 6 vrijwilligers, waarvan 3 motorzagers,
zijn 2 zeer grote/oude en 5 gewone wilgen geknot bij van Oostrum in ’t Goy, de locatie waar op 20 oktober al een start
gemaakt was. Ook de 3 niet-motorzagers droegen gehoorbescherming. Takken en dik hout is apart gestapeld; door de
ontoegankelijkheid van het weiland kon slechts een deel van het dikke hout worden afgevoerd. Het project is nog niet
gereed; wordt nog afgerond.
Extra werkdag LEU:
Op za 18 februari zijn twee knotters van Houten aanwezig geweest bij een door het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht)
en de Vechtplassencommissie georganiseerde werkdag langs de westoever van de Vecht tussen Loenen en Vreeland
(Vreelandseweg 27A Loenen a/d Vecht). Van hen begrepen dat ze een leuke werkdag hebben gehad. Voor 2013 heeft
zich inmiddels een afvaardiging van 8 vrijwilligers aangemeld!
Contacten:
Er is regelmatig contact met Koen Helling, Beleidsmedewerker Natuur en Landschap/landschapscoördinator van de
gemeente Houten. De – financiële - afwikkeling van de door de Gemeente Houten verstrekte bijdragen op basis van
de toegezonden werkdagverslagen verloopt prima. Door de bezuinigingen in de gemeente Houten is zijn budget voor
oa. onze bijdragen aanzienlijk verminderd. 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.).
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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 11 februari, 3 november, 24 november en 15 december hebben één of
meer MAS-stagiaires hun stage-uren bij de knotgroep ingevuld. In alle gevallen enthousiaste jongens die wilden leren
en aanpakken! Het LEU had voor de MAS’ers die op de Landelijke Natuurwerkdag van 3/11 aanwezig waren een
speciaal certificaat laten maken; dit is aan beide jongens uitgereikt!
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. 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.
In januari 2011 heeft de knotgroep van de Lions-club Houten oa. 10 nieuwe snoeizagen ontvangen. De ervaringen met
deze zaagjes zijn nog steeds zeer positief. Ze zijn zeer scherp; worden alleen uitgegeven aan ervaren zagers met de
verplichting stevige handschoenen aan te houden. In 2012 zijn er nogmaals 10 extra complete zaagjes aangeschaft,
evenals nieuwe zaagblaadjes om gebroken zaagjes (8 in 2012) te kunnen vervangen. De zaagjes worden na iedere
zaagdag schoongemaakt en gedroogd om pas daarna te worden opgeslagen om roestvorming te voorkomen.
De motorkettingzagen: de nieuwste en oudste motorzaag doen het prima, de andere 2 hebben een
“gebruiksaanwijzing” maar zijn wel inzetbaar. Gebruikte motorzagen worden na iedere werkdag schoongemaakt en
weer op orde gebracht; de zaagkettingen worden in eigen beheer machinaal geslepen.
Cursussen
Door LEU zijn in 2012 meerdere cursussen aangeboden, wo. cursus motorzagen en “onderhoud
hoogstamboomgaarden”.
Twee knotters volgen de door het LEU gegeven cursus “Onderhoud hoogstamboomgaarden”.
Eén knotter ( er was maar één plaats beschikbaar) heeft in oktober 2012 de cursus motorzagen gevolgd en zijn
certificaat behaald.
Door de coördinator zijn in oktober 2012 drie vouchers à € 1.000,- aangevraagd om een “opfriscursus motorzagen
voor semi-profs” te kunnen organiseren. De vouchers zijn toegekend, de cursus wordt op zaterdag 26 jan. 2013
gegeven door opleidingscentrum Helicon uit Apeldoorn; er nemen 7 gecertificeerde Houtense knotters deel aan de
cursus, de overige plaatsen worden ingevuld door collega’s van omliggende knotgroepen.
Award
Op 7 december heeft de coördinator van de knotgroep uit handen van wethouder Nicole Teeuwen een “award”
ontvangen voor zijn inzet als vrijwilliger in de gemeente Houten. De nominatie was door enkele vrijwilligers van de
knotgroep aangevraagd en is bijzonder gewaardeerd. Bij de feestelijke uitreiking was een grote afvaardiging van de
knotgroep Houten aanwezig.
januari 2013,

Jaap ten Boer.
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