Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2015 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
2015 was weer een prima jaar voor de knotgroep.
Het aantal vrijwilligers is dit jaar uitgekomen op gemiddeld 34 per werkdag. De knotdag op 21 november 2015 achter
de boerderij van Marianne van Bennekom in Schalkwijk gaf met 30 vrijwilligers de “laagste” opkomst. Het was die
dag goed weer, maar het sleepwerk was zeer zwaar. De topdag met 39 vrijwilligers was op 7 februari 2015 op fort ’t
Hemeltje in Houten.
De voorgaande tien jaren lag het gemiddeld aantal vrijwilligers op resp. : 2005: 17 vrijw. ; 2006: 19 vrijw. ; 2007: 23
vrijw. ; 2008: 31 vrijw. ; 2009 en 2010: 26 vrijw. ; 2011, 2012 en 2013: 27 vrijw. ; 2014: 31 vrijw. en 2015: 34
vrijwilligers. Het aantal van 39 vrijwilligers, aanwezig op de Landelijke Natuurwerkdag van 7 november 2014 wordt
hierbij niet meegerekend.
Knotdagen:
In 2015 zijn er 5 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest; de 6e knotdag, za. 10 jan. 2015 op fort ‘t Hemeltje,
was wegens harde wind afgelast.
Op zaterdag 10 januari zou er worden geknot op fort ’t Hemeltje in Houten. Vanwege de zeer harde wind (7 – 8
Bft) is deze dag vroeg in de ochtend afgelast. Aan alle bekende knotters was zeer vroeg een afgelastingmail
verzonden. Ook is een aantal knotters telefonisch geïnformeerd of het wel door ging. De coördinatoren waren nog
even op de locatie; het afgelasten bleek een goede beslissing, het was er echt gevaarlijk. Een drietal vrijwilligers die
het bericht niet hadden ontvangen moesten onverrichter zake weer op huis aan.
Zaterdag 07 februari alsnog naar fort ’t Hemeltje! Met 39 vrijwilligers, waaronder 2 kinderen en 1 MAS-stagiare,
zijn 2 grote en 3 kleine wilgen geknot, 10 grote elzenstelsels omgezaagd, 8 grote meidoorn- en rozenstruiken kort
gesnoeid en 21 overige bomen laag afgezet. Het dikke hout is afgevoerd en de takken zijn deels in takkenrillen
verwerkt en deels zo gestapeld dat deze versnipperd konden worden. Een prima werkdag: droog, wel bewolkt en geen
zon, temperatuur van -2°C tot +2°C, en weinig wind (2 Bft). Er zijn op aangeven van de fortwachter meer bomen
geknot en gezaagd dan in 1e instantie was afgesproken.
Zaterdag 7 maart was de laatste knotdag van het seizoen 2014-2015.
We zijn gaan knotten in het weiland achter de woning Waalseweg 26 in Tull en ’t Waal. Op deze locatie staan in
totaal zo’n 70 grote/oude wilgen rond het weiland. Met 33 vrijwilligers, waaronder 2 kinderen en 1 MAS-stagiaire
zijn 24 zeer grote/oude en 11 grote wilgen geknot. Een deel van het dikke hout is meegenomen, de rest is samen met
de takken zodanig gestapeld dat dit door de pachter afgevoerd kan worden. Een pracht werkdag: hele dag droog, zon,
weinig wind (2 Bft) en een temperatuur van 5°C tot 12°C. Burgemeester Wouter de Jong kwam rond 10:30 uur langs
om het belang van dit vrijwilligerswerk nog eens te onderstrepen; dit werd door de knotters zeer gewaardeerd.
Zaterdag 17 oktober: start van het seizoen 2015-2016.
Aan de Noordzijde van het bos Nieuw Wulven is met 36 vrijwilligers, waaronder 4 kinderen, hard gewerkt. Er zijn 3
zeer grote, 25 grote en 12 kleine bomen gezaagd (oa. es, els, hazelaar en wilg) en verder 16 grote struiken gesnoeid.
Ook is zo’n 45 meter takkenril in het bos aangelegd. Het was net droog tot lichte regen, flink bewolkt, weinig wind (23 Bft) met een temperatuur van 8°C. Door Staatsbosbeheer was een grote partytent ter beschikking gesteld en een dixi
klaar gezet. Door NME was er voor kinderen een apart programma, waar dus 4 kinderen gebruik van hebben gemaakt.
De kinderen en hun ouders hebben ter hoogte van de tankgracht geknot en ander natuuronderhoud uitgevoerd, terwijl
de rest van de groep met oa. diverse motorzagers elders in het bos oa. een poel weer toegankelijk heeft gemaakt en
een aantal zeer grote wilgen heeft geknot.
Zaterdag 21 november, knotten achter de boerderij van Marianne van Bennekom (Overeind Schalkwijk). Deze
wilgen zijn in 2004 door de knotgroep gepoot. De meeste zijn inmiddels volledig uit hun veewikkel gebarsten; helaas
lagen er ook 3 plat door de wind en zijn daarom verwijderd; er zijn in totaal 6 wilgen herpoot. Met 30 vrijwilligers,
waaronder 1 kind, zijn 51 van de in totaal 70 wilgen geknot. Omdat het land voor machines niet begaanbaar was, was
afgesproken alle hout naar het betonpad te slepen. Voor de pachter zeer fijn, voor de knotters echter een aanslag op de
conditie en het uithoudingsvermogen. Ondanks de goede weersomstandigheden : hele dag droog, nu en dan een
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waterig zonnetje, weinig wind (2-3 Bft) en een temperatuur van zo’n 2 - 4°C, kostte het versleepwerk zoveel energie
dat het werk niet af is gekomen.
Zaterdag 12 december: de laatste knotdag van het jaar 2015. Knotten en natuuronderhoud op het landje /
natuurgebiedje van Dick van den Berg achter de Lange Uitweg 61-63 in Molenbuurt (Tull).
Met 35 vrijwilligers, waaronder 1 kind, is flink aangepakt. Het werk was zeer divers: van zeer grote bomen bij het
water tot kleine wilgen verderop in het land. Er lag veel materiaal (machines en bouwmaterialen) opgeslagen wat de
toegankelijkheid belemmerde. In totaal zijn 1 grote wilg verwijderd, 26 wilgen van zeer groot tot klein geknot en
verder 23 eik/hazelaar etc. kniehoog afgezet. Veel dik hout is afgevoerd. Van de takken is een 20 meter lange
takkenril als erfscheiding aangelegd, terwijl de rest van de takken zijn gestapeld om versnipperd te kunnen worden.
’s Middags hebben enkele motorzagers met assistentie de laatste 3 grote essen op de direct om de hoek gelegen locatie
van de Natuurwerkdag 2015 geheel geknot en opgeruimd.
Het was een prima dag: droog, van licht tot meer bewolkt, eerst nog wat zon en toen om 15:00 uur de meeste knotters
op huis aan waren wat lichte regen; weinig wind (2 Bft) en een temperatuur van 5 – 6°C.
Natuurwerkdag 2015,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 7 november 2015 op het natuurgebiedje Achterdijk tussen nr. 4 en 6,
Molenbuurt (Tull).
Met 39 vrijwilligers ( 33 volwassenen/eigen knotters, 3 kinderen en 3 volwassenen (nieuwe vrijwilligers) zijn hier 17
zeer grote knotessen met achterstallig onderhoud geknot, 16 grote en 14 kleine div. bomen geheel gezaagd, 75 mtr.
takkenril nieuw aangelegd en 30 mtr. takkenril opgehoogd. Om takken over de sloot te vervoeren is getracht een
nieuwe brug te slaan; de sloot was breder en dieper dan ingeschat, waardoor de aanleg lang duurde en niet het
gewenste resultaat (een goede nieuwe oversteek) werd behaald.
Het was een mooie dag, warm voor de tijd van het jaar (15-17°C) , bewolkt, paar keer een licht buitje en weinig wind
(2 – 3 Bft.). De logistiek was prima geregeld: koffie uit een groot koffiezetapparaat, thee, fris en soep, div. koek.
Onderdak was er in de MWH-partytent; als toilet was een dixi geplaatst. Niet al het werk was gereed; is later, op za 12
december 2015, alsnog afgewerkt.
Extra werkzaamheden
Op zaterdag 24 januari 2015 hebben 7 vrijwilligers een leuke/actieve knotochtend gehouden bij Veerhuis Landlust
aan de Veerweg te Schalkwijk (bij ‘t veerpont naar Culemborg). 2 zeer hoge wilgen voor de boerderij zijn geknot.
Daarna zijn naast de boerderij in de Steenwaard 3 grote/oude wilgen van Staatsbosbeheer geknot. Alle dikke hout is
afgevoerd, takken zijn klaargelegd om versnipperd te worden. Met sneeuw en een temp. van -2C° naar +5C° was het
een pracht dag. Achteraf blijkt het voor vrijwilliger David de Haan zijn laatste knotdag te zijn geweest; hij is op 27
dec. 2015 na een langdurige ziekte overleden.
Op woensdag 18 februari 2015 hebben 4 vrijwilligers bij Hofstede Overdam aan de Rietdijk in Houten een laatste
grote wilg geknot en 4 andere wilgen schoongezaagd. Deze werkzaamheden waren overgebleven na de Landelijke
Natuurwerkdag van 1 november 2014. Met temp. van -2C° naar +6C° en zon was het een pracht ochtend.
Op woensdagochtend 21 oktober 2015 hebben 7 vrijwilligers achter de boerderij van Jan van Schip zo’n 16 bomen
(es, els, hazelaar en eik) afgezet/weggezaagd en 10 grote struiken (oa. sleedoorn, braam en roos) afgezet. Deze
vegetatie hing over de sloot die daardoor niet geschoond kon worden. Alle dikke hout is afgevoerd en de takken zijn
verwerkt in de reeds bestaande takkenrillen + 10 meter nieuwe ril. Prima ochtend met temp. van 11C° , droog,
bewolkt (geen zon) en weinig wind.
Op woensdagochtend 23 december 2015 hebben 9 vrijwilligers achter de boerderij van Marianne van Bennkom 19
middelgrote wilgen geknot en 31 wilgen schoongezaagd. Dit werk was overgebleven na de knotdag van za 21
november 2015. Leuke ochtend, taart was heerlijk en ’t weer prima: droog, zon, 10°C en 4 Bft.
Extra werkdag LEU:
Op zaterdag 21 februari 2015werd door het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht), Landgoed Linschoten en de KNNVwerkgroep landschapsbeheer een werkdag georganiseerd op Landgoed Linschoten. De knotgroep Houten was met een
afvaardiging van 7 vrijwilligers aanwezig. Ondanks een paar flinke (hagel)buien toch ook nog zon gezien.
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Contacten:
Met de Beleidsmedewerker Natuur en Landschap/landschapscoördinator van de gemeente Houten, Koen Helling, is er
regelmatig contact. De – financiële - afwikkeling van de door de Gemeente Houten verstrekte bijdragen op basis van
de toegezonden werkdagverslagen verloopt prima.
Op di 13 oktober 2015 is door LEU weer de jaarlijkse regiodag Krommerijnstreek voor plaatselijke
vrijwilligersgroepen gehouden. De groepen besteden steeds meer aandacht aan ARBO (veiligheid). Ook de
organisatie van de werkdagen, mn. het werk verdelen over meerdere vrijwilligers om de continuïteit van de groep te
waarborgen, is uitgebreid besproken.
De knotgroep Houten heeft zich in 2008 aangemeld als plaats voor het volgen van maatschappelijke stages.
Op 7 februari en 7 maart heeft een MAS-stagiaire zijn stage-uren bij de knotgroep ingevuld. Hij werd door een
ervaren knotter begeleid en konden zo een groot aantal aspecten van het landschapsonderhoud/wilgenknotten zelf
ervaren. Ook voor de periode jan. – maart 2016 heeft zich een vrijwilliger van de Heemlanden/Houten voor MAS bij
de knotgroep aangemeld.
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 2015 keurig
betaald. De knotgroep heeft in december een nieuwe partytent aangeschaft om onderdak te bieden bij werkzaamheden
in “the middle of nowhere” (zelfde type tent als Staatsbosbeheer gebruikt). De gemeente Houten heeft deze forse
uitgave gesubsidieerd en ook in december 2015 nog betaald. Uiteraard kan deze tent ook voor andere MWHactiviteiten worden ingezet.
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.
In 2015 zijn er 20 nieuwe snoeizagen en 10 vervangende zaagbladen aangeschaft.
De motorkettingzagen: in oktober 2015 is er een nieuwe grote motorkettingzaag (met dubbele rem) aangeschaft ter
vervanging van de beide kleine motorzagen. Deze nieuwe zaag en de 2 al langer in gebruik zijnde grote motorzagen
doen het prima. 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.
Op 12 juni zijn alle ladders door keurmeesters van het LEU gekeurd. Slechts twee van de 21 aangeboden ladders van
de knotgroep Houten werden niet direct goedgekeurd. Eén 10-sports ladder had wat scherpe zaagschade (is inmiddels
opgevuld / weggevijld) en de 3-traps ladder had niet de juiste beveiligingen (is aangeschaft).
Organisatie.
Op donderdag 15 oktober 2015 is de aftrapavond voor het knotseizoen 2015 – 2016 gehouden.
Met een aantal in de organisatie actieve knotters is het “draaiboek knotten” doorgenomen.
Activiteiten die inmiddels door vrijwilligers op zich genomen zijn, zoals catering en onderhoud, zijn besproken.
De ploegleiders (die overigens allemaal de cursus “coördinator” hebben gevolgd!!), nemen op knotdagen ieder een
groepje knotters onder hun hoede en hebben een eigen taak bij problemen zoals (bijna-)ongelukken. Het draaiboek
wordt steeds bijgesteld/aangepast als daar aanleiding voor is.
januari 2016,

Jaap ten Boer.
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