Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2013 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
2013 was weer een prima jaar voor de knotgroep.
Het aantal vrijwilligers is dit jaar, net als in 2011 en 2012, uitgekomen op gemiddeld 27 per werkdag. De knotdag op
19 oktober 2013 bij Jos Scholman (Neereind) en fam. Dibbits (Waalseweg-Inundatiekanaal) gaf met 20 vrijwilligers
de “laagste” opkomst. De topdag met maar liefst 39 vrijwilligers was op 12 januari 2013 bij de fam. Bleuten
(Achterdijk) en van Woudenbergh (Pothuizerweg) in Schalkwijk. 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, 2012 en 2013: 27 vrijwilligers. Het aantal van 28
vrijwilligers wat aanwezig was op de Landelijke Natuurwerkdag van 2 nov. 2013 wordt hierbij niet meegerekend.
Knotdagen:
In 2013 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 12 januari is er met 37 volwassenen en 2 MAS-stagiaires gewerkt rond de rietplas bij de woning van de
fam. Bleuten / Achterdijk en zijn 3 grote/hoge wilgen geknot in het land van de fam. van Woudenbergh /
Pothuizerweg in Schalkwijk. Bij de fam. Bleuten zijn oa. 6 grote en 13 kleinere wilgen geknot en 16 grote
elzenstobben afgezet. Alle takken zijn verwerkt in een prachtige 18 mtr. lange takkenril om een nieuwe vogelkijkhut
met uitzicht op de rietplas. Zoals altijd was de verzorging , met oa. zelfgebakken koek, bonensoep, vegetarische
tomatensoep en erwtensoep weer bijzonder! Geweldig leuke dag op een bijzondere locatie en dat met de hele dag zon,
temperaturen van -3 tot -1°C en weinig wind.
Op zaterdag 16 februari is er geknot in het natuurgebiedje achter de boerderij van de fam. van Schip / Lagedijk en
bij Kemp / Neereind te Schalkwijk. Met 24 vrijwilligers, waaronder 1 MAS-stagiair zijn 12 grote/oude en 4 kleinere
wilgen geknot en 10 essen afgezet. Bij van Schip is het dikke hout is gestapeld en zijn alle takken in de reeds
bestaande takkenril verwerkt; bij Kemp is het dikke hout afgevoerd en zijn de takken netjes gestapeld om te kunnen
versnipperen. Mooie dag, bewolkt, temp. ca. 5° C en een beetje wind.
Onze laatste werkdag van het seizoen, zaterdag 9 maart, was wederom in het natuurgebiedje achter de boerderij van
de fam. van Schip / Lagedijk en bij Kemp / Neereind in Schalkwijk. Bij van Schip zijn 55 essen afgezet; het dikke
hout is gestapeld en alle takken zijn in de bestaande 110 mtr. takkenril verwerkt + 60 meter nieuwe takkenril
aangelegd. Bij Kemp zijn 34 wilgen geknot en zijn het dikke hout en de takken netjes gestapeld om te kunnen
versnipperen. Voor de 24 vrijwilligers was het een actieve knotdag, met de hele dag regen, temp. ca. 3° C en een
beetje wind.
Zaterdag 19 oktober was de start voor het nieuwe seizoen. In het weiland achter de boerderij van Jos Scholman /
Neereind en fam. Dibbits (Waalseweg-Inundatiekanaal) te Schalkwijk zijn door een groep van 20 vrijwilligers in
totaal 23 wilgen geknot. Bij Scholman is het dikke hout afgevoerd en zijn de takken netjes gestapeld om afgevoerd te
worden. Bij Dibbits is alle dikke hout bij het huisje gestapeld en zijn de takken verwerkt in een takkenril of
klaargelegd om af te voeren. Een prachtige dag gehad op een leuke locatie. Met een temperatuur van 13 - 15°C zaten
de nieuw geïntroduceerde helmen erg warm. De hele dag zon en een beetje wind.
Zaterdag 24 november, de 2e knotdag van het seizoen, was weer een top-dag op een pracht locatie.
In goed overleg met Staatsbosbeheer en de fortwachter is het Zuidelijke en Westelijke deel van de ringkade buiten fort
’t Hemeltje aangepakt. Met 32 volwassenen en 1 MAS-stagiaire zijn 2 grote/oude wilgen en 10 “knie-knotten”
geknot; ook zijn 11 grote elzen en essen en 2 meidoorns afgezet . Over de gehele afstand zijn over de afrastering
hangende bomen en takken verwijderd en is de (bijna droge) sloot naar de buren aan de Z-zijde geschoond van
bomen/takken/struiken. Alle dikke hout is afgevoerd, alle takken zijn verwerkt in 170 mtr. nieuw aangelegde
takkenril. Met een temp. van 7°C, hele dag droog en zon en weinig wind kon er flink worden gewerkt.
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Op zaterdag 14 december was de laatste knotdag van het jaar 2013.
Met 33 vrijwilligers, waaronder 1 MAS-stagiaire, is de Zuid- en West-zijde van de ringkade rond fort’t Hemeltje
aangepakt. Er zijn oa. grote wilgen en knieknotten (wilgjes met stam tot op kniehoogte) geknot, elzen, essen en
meidoorn afgezet, over de afrastering hangende bomen en takken verwijderd en 170 mtr. nieuwe takkenril aangelegd.
Alle dikke hout is afgevoerd, afval is verzameld en meegenomen. Het weer was prima: 7°C, beetje wind, hele dag
droog , helder en een beetje zon. De ringkade is nog lang niet klaar; we komen er volgend seizoen zeker terug.
Natuurwerkdag 2013,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 2 november 2013 bij “Tuin Brassica” in Schalkwijk. Met 27
volwassenen en 1 kind zijn in het griend achter de tuin 6 grote en 4 kleine wilgen geknot, 7 bomen/takkenstelsels
geknot, 40 mtr. takkenril aangelegd en is het pad door het griend weer begaanbaar gemaakt door verharding/ophoging
met takken. Verder zijn in de tuin is 16 mtr. beukenhaag en 20 mtr. vruchtdragende stuiken gesnoeid. Het was een
prachtige dag met temperaturen van 8 - 14°C, droog, beetje wind en beetje zon. Voor het eerst werd door iedereen de
verplichte helm gedragen; met de relatief hoge temperaturen viel dat niet mee. De pannenkoeken tijdens de lunch
smaakten prima!
Extra werkzaamheden
Op zaterdag 5 januari 2013 hebben 7 vrijwilligers een leuke/actieve knotochtend gehouden achter de boerderij van
de fam. van Oostrum aan de Beusichemseweg in ’t Goy. Er is bijna uitsluitend met motorzagen gewerkt; alle
vrijwilligers waren uitgerust met helm/gehoorbescherming. Er zijn 4 middelgrote en 1 kleine wilg geknot. Al het
dikke hout is direct afgevoerd; de takken verwerkt de eigenaar zelf. Met een temperatuur van 10°C, droog tot lichte
regen en weinig wind (ca. 3 Bft) was het prima knotweer.
Op woensdag 6 maart 2013 was er een ochtend voor “die-hards”. Met 4 vrijwilligers zijn 3 grote, over het water
hangende, wilgen geknot bij van Schaik aan de Oudwulfseweg in Houten. Er is uitsluitend met motorzagen gewerkt;
alle vrijwilligers waren uitgerust met helm/gehoorbescherming. Al het dikke hout is afgevoerd; de takken zijn
gestapeld . Het project is nog niet gereed, er staan nog 3 grote wilgen; wordt volgend seizoen afgerond.
Extra werkdag LEU:
Op za 9 februari zijn vijf knotters van Houten aanwezig geweest bij een door het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht)
en de Vechtplassencommissie georganiseerde werkdag langs de westoever van de Vecht bij Nigtevecht. We waren te
gast op de boerderij van de fam. van der Laan aan de Vreelandseweg. Na de officiële opening door een wethouder is
door een groep van zo’n 70 vrijwilligers hard gewerkt; langs de westelijke Vechtoever zijn een groot aantal wilgen
geknot en een aantal hoge, richting de Vecht op omvallen staande, bomen omgezaagd en met lieren uit het water
getakeld. De catering in de enorme stal, onder belangstelling van de daar vrijlopende koeien, was weer uitstekend
verzorgd.
In 2014 gaat de commissie wederom een gezamenlijke dag organiseren.
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. Voor het seizoen 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over het
knotten van wilgen net buiten de Rondweg die aansluiten op onze Natuurwerkdag-locatie op zaterdag 1 nov. 2014.
Met meerdere medewerkers van LEU is overleg geweest over diverse projecten.
Zo levert de knotgroep haar bijdrage aan het project “Blij met de knotbomenrij!”. Doel van dit project is de kwaliteit
en beeldbepalend karakter van onvolledige knotbomenrijen in het Kromme Rijngebied te versterken door gaten
opnieuw in te planten. De knotgroep was zelf al actief met een aantal van deze knotbomenrijen aan het werk, maar
krijgt hierbij nu extra ondersteuning (advies en financieel) van LEU.
Op 16 okt. 2013 is door LEU weer de jaarlijkse regiodag voor plaatselijke vrijwilligersgroepen gehouden. Door de
knotgroep Houten is die avond een presentatie gehouden over de volledige planning en bijbehorende activiteiten voor
een knotseizoen.
Maatschappelijke stages:
De knotgroep Houten heeft zich in 2008 aangemeld als plaats voor het volgen van maatschappelijke stages.
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Op 12 januari, 16 februari, 24 november en 14 december hebben één of meer MAS-stagiaires hun stage-uren bij de
knotgroep ingevuld. In alle gevallen enthousiaste jongens die aanpakken!
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 inkomsten en uitgaven van de knotgroep, o.a. “catering” tijdens de knotdagen, brandstof/onderhoud
kettingzagen en andere materialen, maar ook de gelden voor de gesubsidieerde cursussen worden door de
penningmeester bijgehouden.
Uitrusting en gereedschap:
De knotgroep beschikt over een flinke voorraad eigen gereedschappen.
Sinds januari 2011 maakt de knotgroep gebruik van nieuwe snoeizaagjes, waarvan de eerste 10 van de Lions-club
Houten zijn ontvangen. De ervaringen met deze zaagjes zijn nog steeds zeer positief. Ze zijn zeer scherp en worden
daarom alleen uitgegeven aan ervaren zagers met de verplichting stevige handschoenen aan te houden. Helaas breken
de zaagjes bij buigen of spanning en moeten er jaarlijks zo’n 10 stuks worden vervangen.
De motorkettingzagen: de 2 grote motorzagen doen het goed; de 2 kleine geven regelmatig problemen.
De motorzagen worden in eigen beheer onderhouden en de zaagkettingen worden in eigen beheer machinaal geslepen.
Voor echte reparaties worden ze naar Hoogendoorn/ Houten gebracht.
Begin oktober zijn door LEU helmen verstrekt voor de vrijwilligers. Onze knotgroep heeft 30 rode helmen in kisten.
Net als met de verplichte handschoenen zijn de knotters nu ook verplicht om een helm op te zetten tijdens
knotactiviteiten.
Cursussen
Ook in 2013 zijn door LEU weer meerdere cursussen aangeboden, wo. cursus maaien met de zeis en EHBO.
Verder hebben de omliggende vrijwilligersgroepen, op basis van de door hen verkregen subsidies, ook cursussen
aangeboden, waaronder: motorzagen voor beginners, opfriscursus motorzagen en snoeicursus fruit.
Een aantal van “onze” knotters hebben deze cursussen gevolgd.
Door de Houtense knotgroep is op 26 jan. 2013 de “opfriscursus motorzagen voor semi-profs” georganiseerd.
Met 15 vrijwilligers, waaronder 7 Houtenaren, zijn we door 2 docenten een hele dag bijgeschoold in de bossen van
Austerlitz.
Eind 2013 is een voucher aangevraagd voor een cursus “Arbo en veiligheid in het Landschap”. De voucher is
toegekend, de cursus wordt op zaterdag 25 jan. 2014 gegeven door Jan Polman van “Arbo & veiligheid buitenruimte”
uit Nijmegen. Er zijn inmiddels 18 deelnemers; er nemen 6 Houtense knotters deel aan de cursus, de overige plaatsen
worden ingevuld door collega’s van omliggende knotgroepen.
Veiligheid
De bovengenoemde cursus “Arbo en veiligheid in het Landschap” is aangevraagd omdat de wetgever steeds
nadrukkelijker wijst naar verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden, ook bij vrijwilligerswerk.
De (schriftelijke) voorbereidingen van de knotgroep waren tot voor kort nog gebaseerd op de gegevens van 2002.
Tijdens de presentatie in okt. 2013 door de Houtense knotgroep aan de omliggende knotgroepen bleek dat Houten
daarbij nog voorop loopt…. Inmiddels is door LEU een door een landelijke werkgroep uitgewerkt formulier verspreid
wat voor iedere werkdag ingevuld moet worden. Dit formulier gaat diep in op het inzichtelijk maken van de risico’s
tijdens een werkdag en welke acties ondernomen moeten worden om deze zoveel mogelijk te beperken. Het spreekt
voor zich dat wat er op papier staat op zo’n dag ook gerealiseerd moet zijn. Het beperkt zich niet tot handschoenen en
een helm; ook: de ladders moeten gekeurd gaan worden, terrein schouwen, inzet van ploegleiders etc.
Reeds jaren is op onze knotdagen een, gelukkig weinig gebruikte, oranje EHBO-koffer aanwezig.
Voor het jaar 2014 wordt een AED op de begroting gezet; een apparaat wat je niet wil missen als deze tijdens het
werken in “the middle of nowhere” ineens nodig blijkt. Een aantal knotters kan hier al mee werken.
De presentielijst op knotdagen wordt uitgebreid met een kolom waarin naar vaardigheid op het gebied van EHBO,
AED etc. wordt gevraagd. Veiligheid is belangrijk!
januari 2014,

Jaap ten Boer.
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