Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2014 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
2014 was weer een succesvol jaar voor de knotgroep.
Het aantal vrijwilligers is dit jaar uitgekomen op gemiddeld 31 per werkdag. De knotdag op 08 februari 2014 bij
kasteel Schonauwen en bij van Dijk / Lekdijk Schalkwijk gaf met 22 vrijwilligers de “laagste” opkomst. Er was die
dag slecht weer: regen en wind. De topdagen met allebei maar liefst 37 vrijwilligers waren op 11 januari 2014 bij ’t
Werk aan de Groene Weg / Johan Vernooij (Lekdijk-Schalkwijk) en op 13 december 2014 rond de Rietdijk 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. ; 2011, 2012 en
2013: 27 vrijwilligers en voor 2014: 31 vrijwilligers. Het aantal van maar liefst 39 vrijwilligers wat aanwezig was op
de Landelijke Natuurwerkdag van 1 november 2014 wordt hierbij niet meegerekend.
Knotdagen:
In 2014 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest:
Op zaterdag 11 januari is er met 33 volwassenen, 1 kind en 3 MAS-stagiaires gewerkt op het Werk aan de Groene
Weg en rond de boerderij van Johan Vernooij aan de Lekdijk in Schalkwijk. Op het “Werk” zijn 3 zeer grote/oude en
5 middelgrote wilgen geknot en enkele fruitbomen ontdaan van stormschade-hout. Dik hout is afgevoerd; de takken
zijn gestapeld tbv de versnipperaar. Rond de boerderij van Johan Vernooij zijn 1 zeer grote, 11 grote, 2 middel en 12
kleine wilgen geknot en verder 1 vlier en een wilgenstobbe afgezet. Deel van het dikke hout is meegenomen, de rest is
gestapeld tbv verwerking door Johan Vernooij. Met een temperatuur van 5C°, even wat lichte regen en een beetje
wind kon er goed gewerkt worden.
Op zaterdag 08 februari is er geknot op Kasteel Schonauwen in Houten en in een weiland van Theo van Dijk in
Schalkwijk. In de ochtend veel regen en wind (4 – 5 Bft), in de middag droger. Met 16 vrijwilligers, wo 2 kinderen, is
op het kasteel flink gewerkt: 6 zeer grote/oude, 5 grote, 17 middelgrote en 3 kleine wilgen zijn geknot. Door de
eigenaars werd actief meegewerkt; dikke hout bij het kasteel gestapeld voor eigen gebruik, takken zijn ‘s middags
versnipperd door een loonwerker. In het weiland van van Dijk aan de Lekdijk zijn 7 zeer grote/oude wilgen geknot.
Deel van het dikke hout is meegenomen, de takken gestapeld tbv verwerking door de eigenaar. Het weiland was zeer
nat en modderig en was nagenoeg onbegaanbaar.
Op zaterdag 8 maart was de laatste knotdag van het seizoen 2013-2014.
Deze dag is gebruikt voor een gezamenlijke werkdag van de knotgroepen Houten en Nieuwegein en Recreatieschap
Stichtse Rijnlanden. Langs de Lekdijk in Tull en’t Waal zijn ter hoogte van de wielen 6 grote, 12 middelgrote en 14
kleine wilgen geknot en 15 elzenstobben afgezet. Het terrein was zeer nat en daardoor niet berijdbaar voor voertuigen
om hout af te voeren. Het merendeel van het vrijkomende hout is daarom zodanig gestapeld dat het later kon worden
versnipperd en afgevoerd. Met zo’n 45 vrijwilligers, waarvan tenminste 30 van de knotgroep Houten, was de klus
tegen 13:00 uur geklaard. ’t Was prachtig weer met een ochtendtemperatuur van ca. 2C° tot ’s middags ca. 17C° en
een beetje wind.
Zaterdag 18 oktober: was de start van het seizoen 2014-2015!
In het weilanden achter de boerderij van Eef en Arjen Vernooij, Beusichemseweg in ’t Goy zijn 1 zeer grote, 12 grote
en 3 middelgrote wilgen geknot. Een klein deel van het dikke hout is meegenomen (door de afstanden in het weiland
is meenemen bijna niet te doen), de rest + de takken worden verwerkt door Arjen Vernooij. Er waren 30 vrijwilligers,
waaronder 3 kinderen en 2 nieuwe vrijwilligers. Het was prachtig weer : ca. 23C° (de warmste 18 oktober ooit) , zon
en bijna geen wind.
Omstreeks 11:00 uur was er een bijna-ongeval: de ladder van een van onze oudste – zeer ervaren- vrijwilligers gleed
tijdens het reiken naar een laatste tak weg van de boom. Hij viel recht naar beneden en ging geheel onder in de sloot.
Er waren direct andere vrijwilligers, waaronder coördinator, ploegleider en 2 EHBO’ers bij hem: kwam op eigen
kracht met een handreiking uit de sloot en heeft NIETS aan z’n duik overgehouden. Knot nu weer enthousiast mee!
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Zaterdag 22 november, knotten achter de boerderij van Ad en Anita van Rooijen (Overeind Schalkwijk) en bij Cees
Vernooij, Granietsteen Houten (achter kasteel Schonauwen). Al weer een prachtige dag: zon, 13C° en weinig wind.
Met een groep van 35 vrijwilligers, waaronder 2 kinderen en 4 nieuwe vrijwilligers, is flink aangepakt.
Bij van Rooijen zijn 21 grote wilgen geknot; het dikke hout is allemaal afgevoerd; de takken zodanig gestapeld dat
versnipperd kan worden. Bij Vernooij zijn 7 kleine wilgen (door ons 5 jaar geleden gepoot) snel geknot. De ene grote
wilg aan het water heeft heel wat tijd en energie gekost, maar staat er ook weer keurig bij. Alle hout is gestapeld;
afvoer was niet mogelijk omdat het 1e deel van het weiland onbegaanbaar was (zelfs voor een kruiwagen); wordt door
Vernooij zelf (als er vorst in de grond zit) verwerkt.
Op zaterdag 13 december: de laatste knotdag van het jaar 2014. Knotten van “gemeente”-wilgen bij de Rietdijk en
enkele wilgen rond Hofstede “Overdam”, Rietdijk te Houten. Met 37 vrijwilligers, waaronder 1 kind, zijn 14 zeer
grote, 16 grote en 2 kleine wilgen geknot. Dik hout is apart gestapeld; de takken liggen klaar om versnipperd te
worden. Het was een prima werkdag (na 2 dagen storm), met een temp. van ca. 6C°, weinig wind maar geen zon. De
gastvrijheid op de Hofstede is geweldig (de broodjes kroket erg lekker!)
Natuurwerkdag 2014,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 1 november 2014 op Hofstede “Overdam” bij de Rietdijk te Houten.
Met 39 vrijwilligers ( 30 volwassenen/eigen knotters, 2 kinderen (eigen knotters) en 7 volwassenen (nieuwe
vrijwilligers) rond Hofstede “Overdam” 1 zeer grote, 13 grote, 29 middel en 1 kleine wilg geknot.
Het was een prachtige dag: ca. 22°C, zon, beetje wind.
De logistiek was prima geregeld; buiten de koffie, fris en soep, voor iedereen een broodje kroket of een kaassoufflé.
Niet al het werk was gereed; werd later dit seizoen nog afgewerkt (13 december).
Extra werkzaamheden
Op woensdag 29 januari 2014 hebben 6 vrijwilligers een leuke/actieve knotochtend gehouden achter de boerderij
van Jochem Floor in Houten. Er is gewerkt in 2 teams met telkens 1 zager en 2 opruimers die elkaar afwisselden.
Ondanks de zon was er met een temp. van -1C° en stevige oostenwind een gevoelstemperatuur van -7 C° -> prima
knotweer! Er zijn 4 grote/zeer oude wilgen geknot; de bomen zijn niet best meer, daarom is om de 2 jaar bijhouden
beter voor behoud van de bomen. Alle vrijkomende hout is klaargelegd voor verwerking door de eigenaar.
Extra werkdag LEU:
Op zaterdag 8 februari was er wederom een door het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) en de Vechtplassencommissie
georganiseerde werkdag langs de westoever van de Vecht. Dit maal op kasteel Loenersloot.
Echter geen afvaardiging van de knotgroep Houten omdat Houten een eigen knotdag had op kasteel Schonauwen.
Ook voor 2015 wordt er weer een werkdag georganiseerd; 21 februari op landgoed Linschoten: er hebben zich al de
nodige Houtense vrijwilligers opgegeven!
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. Eind van dit jaar zijn er aan de Rietdijk “gemeente-wilgen” geknot
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 tussen
de bomenrijen 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 07 oktober 2014 is door LEU weer de jaarlijkse regiodag Krommerijnstreek voor plaatselijke vrijwilligersgroepen
gehouden. Er werd veel aandacht besteed aan ARBO (veiligheid). Zo is daar oa. afgesproken dat afgekeurde ladders
(w.o. 15 stuks van de knotgroep Houten!) tegen een eigen bijdrage van 33% vervangen kunnen worden. Ook een
groot aantal adviezen voor (correcte en veilige) organisatie van de werkdagen werd besproken
Maatschappelijke stages:
De knotgroep Houten heeft zich in 2008 aangemeld als plaats voor het volgen van maatschappelijke stages.
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Op 11 januari en 8 maart hebben meerdere MAS-stagiaires hun stage-uren bij de knotgroep ingevuld. In alle gevallen
enthousiaste jongens die aanpakken! Zij werden door een ervaren knotter als eigen ploegje begeleid en konden zo een
groot aantal aspecten van het landschapsonderhoud/wilgenknotten zelf ervaren.
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. Als door de knotgroep bij SBB (Staatsbosbeheer) werkzaamheden worden verricht (oa.
op fort ’t Hemeltje en het Werk aan de Groene Weg) worden de kosten in rekening gebracht. Deze zijn in 2014 keurig
betaald.
Uitrusting en gereedschap:
De knotgroep beschikt over een flinke voorraad eigen gereedschappen.
De sinds januari 2011 gebruikte snoeizaagjes, waarvan de eerste 10 destijds van de Lions-club Houten zijn ontvangen,
worden, worden nog steeds intensief gebruikt. De bekende “beugelzaag” wordt bijna niet meer gebruikt. De zaagjes
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 regelmatig een aantal worden vervangen.
De motorkettingzagen: de 2 grote motorzagen doen het goed; de 2 kleine zijn dit seizoen niet ingezet.
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. De grote Sachs Dolmar heeft vóór het begin
van het seizoen 2014-2015 een renovatie-beurt gehad en kan er weer tegen.
In september zijn alle ladders door keurmeesters van het LEU gekeurd. Maar liefst 15 van de 22 aangeboden ladders
van de knotgroep Houten zijn afgekeurd. Gelukkig had LEU een pracht aanbod: tegen een eigen bijdrage van 33%
konden alle afgekeurde ladders vervangen worden. Door oa. inzet van het overgebleven budget van de ARBO-cursus
van januari 2014 heeft de knotgroep nu de beschikking over een flink aantal goedgekeurde ladders. Van de afgekeurde
ladders worden er enkele ingezet om te dienen als “bruggetje”. Ze worden zeer herkenbaar rood geschilderd als zijnde
afgekeurd en niet inzetbaar als ladder, maar die met bijbehorende loopplanken een goede 2e functie hebben. De
overige afgekeurde ladders worden afgevoerd/vernietigd.
Cursussen
Ook in 2014 zijn door LEU weer meerdere cursussen aangeboden, waaronder een cursus maaien met de zeis, EHBO,
training social media voor beginners en de basiscursus coördinatoren landschapsbeheer.
De omliggende vrijwilligersgroepen hebben, op basis van de door hen verkregen subsidies, ook cursussen
aangeboden, waaronder: opfriscursus motorzagen en snoeicursus fruit.
Een aantal van “onze” knotters heeft deze cursussen gevolgd (oa. cursus maaien met de zeis, EHBO en training social
media voor beginners) of is hier nog mee bezig (oa. de basiscursus coördinatoren landschapsbeheer).
Door de Houtense knotgroep is op basis van de toekenning van een voucher van het Min. Van Economische Zaken
(Project “Groen en Doen”) op zaterdag 25 januari 2014 de cursus “Arbo en veiligheid in het Landschap”
georganiseerd.
De cursus werd gegeven door Jan Polman van “Arbo & veiligheid buitenruimte” uit Nijmegen. Er waren 19
deelnemers, waaronder 6 Houtense knotters. De overige plaatsen werden ingevuld door collega’s van omliggende
knot- en landschapswerkgroepen.
Veiligheid
De bovengenoemde cursus “Arbo en veiligheid in het Landschap” is destijds aangevraagd omdat de wetgever steeds
nadrukkelijker wijst naar verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden, ook bij vrijwilligerswerk.
De (schriftelijke) voorbereidingen van de knotgroep zijn sindsdien aanzienlijk veranderd, zowel op papier als juist ook
de daadwerkelijke uitvoering.
Op de “basiscursus coördinatoren landschapsbeheer” die nu wordt gegeven door LEU wordt oa. gebruik gemaakt van
de formulieren en ervaringen van de knotgroep Houten.
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Er wordt gelet op het gebruik van handschoenen en helm; de ladders zijn gekeurd en de goede ladders mogen oa. niet
als bruggetje worden gebruikt. De ploegleiders worden daadwerkelijk aan een ploegje gekoppeld. EHBO’ers moeten
bekend zijn; moeten tijdig herhalingen krijgen, etc.
In de zomer van 2014 is een AED (Automatische Externe Defibrillator) incl. een vijfjarig onderhoudscontract
aangeschaft. Gekozen is voor een stevige uitvoering die ook bij vorst (tot -20C° ) blijft werken.
Een aantal knotters kan met de AED werken; bij het tekenen van de presentielijst wordt iedereen naar zijn kennis op
dit gebied gevraagd. Veiligheid is belangrijk!
Organisatie.
In 2009 bestond de knotgroep Houten uit ca. 10 actieve knotters. De gebruikte materialen waren relatief eenvoudig en
de ARBO-eisen nog niet zo streng als op dit moment. Het organiseren van zo’n knotgroep was prima voor een
persoon te doen.
De laatste jaren is het aantal deelnemers langzamerhand gegroeid tot in 2014 gemiddeld 31 vrijwilligers per werkdag.
Voorafgaand aan dit knotseizoen is een aantal actieve knotters bij elkaar gekomen om te bespreken hoe de organisatie
van onze knotgroep zodanig aangepast / verbeterd kan worden dat bij afwezigheid van een van de organisatoren de
activiteiten van de groep gewoon door kunnen gaan.
Er is een concept “draaiboek knotten” waar uitgebreid in is beschreven wat, wanneer en door wie bepaalde zaken
moeten worden geregeld om een knotdag goed te laten verlopen.
Een aantal “knotters” heeft zich al opgegeven om bepaalde activiteiten op zich te nemen. Zo is het medeorganiseren
voorbereiding / planning, het materialen bijhouden en repareren en de “catering” al belegd met en door andere
knotters. Ook zijn er een 5-tal ploegleiders die ieder een groepje knotters onder hun hoede nemen en een eigen taak bij
problemen zoals (bijna-)ongelukken hebben. Met deze groep knotters die een taak op zich hebben genomen, wordt
begin 2015 geëvalueerd hoe 2014 is verlopen en worden eventueel nieuwe of aanvullende afspraken gemaakt.
Het draaiboek wordt steeds bijgesteld/aangepast als daar aanleiding voor is.
januari 2015,

Jaap ten Boer.
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