Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2016 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
2016 was weer een prima jaar voor de knotgroep.
Het aantal vrijwilligers is dit jaar uitgekomen op gemiddeld 39 per werkdag. De knotdag op 19 november 2016 achter
de boerderij van Michiel Miltenburg, bij mw. van Paassen, Marianne van Bennekom en fam. Kooymans in Schalkwijk
gaf met 35 vrijwilligers de “laagste” opkomst. De topdag met 47 vrijwilligers was op 17 december 2016 op kasteel
Schonauwen + boerderij Jochem Floor in Houten.
De voorgaande 10 jaren lag het gemiddeld aantal vrijwilligers op resp. : 2006: 19 vrijw. ; 2007: 23 vrijw. ; 2008: 31
vrijw. ; 2009 en 2010: 26 vrijw. ; 2011, 2012 en 2013: 27 vrijw. ; 2014: 31 vrijw.; 2015: 34 vrijw. en 2016: 39
vrijwilligers. Het aantal van 61 vrijwilligers, aanwezig op de Landelijke Natuurwerkdag van 5 november 2016 wordt
hierbij niet meegerekend.
Knotdagen:
In 2016 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest
Op zaterdag 16 januari is er geknot op fort ’t Hemeltje in Houten. Met 39 vrijwilligers zijn op het fort 6 zeer grote,
24 grote, 2 middel en 2 kleine wilgen geknot. Verder 3 kleine elzen en 15 elzenstelsels en meidoorn geknot /
gesnoeid. Het dikke hout is opgestapeld of meegenomen en de takken zijn deels in takkenrillen verwerkt en deels
klaar gelegd voor de versnipperaar. Op de Ringkade is 30 mtr. takkenril opnieuw opgebouwd en verankerd; verder
zijn overhangende takken verwijderd en is er stormschade aangepakt door 1 grote wilg en een elzenstelsel die geheel
door storm vernield waren af te zagen en op te ruimen. ’t Was een prachtige dag met even een beetje hagel/natte
sneeuw en verder zon en temp. Van -2°C - + 3°C en een beetje wind. Er liep deze dag een MAS-stagiair mee die flink
kon aanpakken
Zaterdag 13 februari waren we met 42 vrijwilligers eerst bij de fam. van Bennekom aan de Achterdijk waar 4 grote
en 11 kleine wilgen zijn geknot. Alle takken zijn gestapeld tbv afvoer door de eigenaar. Na de koffie door naar Johan
Vernooij waar 30 middelgrote en 20 kleine wilgen zijn geknot. Het dikke hout is afgevoerd en de takken zijn
klaargelegd voor afvoer. Een kleine groep heeft aansluitend nog 2 grote en 3 middelgrote wilgen geknot op het Werk
aan de Groene Weg. Het project “Werk aan de Groene Weg” is niet klaar; wordt een andere keer weer opgepakt. Ook
hier is het dikke hout afgevoerd en zijn de takken gestapeld tbv verwerking door Staatsbosbeheer. Door Maarten en
Michiel, studenten van het instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Regio Noord-Holland en Utrecht zijn tbv
hun afstudeerproject een groot aantal takken op de verschillende locaties gewogen. Doel van het project is een
wetenschappelijk onderbouwde formule te ontwerpen waarmee het gewicht aan biomassa, voor bijv. energieproductie,
snel en goed bepaald kan worden. De MAS-stagiair heeft ook deze dag weer actief deelgenomen aan de activiteiten. .
Het weer was geweldig: de hele dag zon en temp. van -3°C tot +3C, en een beetje wind (2 – 3 Bft).
Zaterdag 12 maart was de laatste knotdag van het seizoen 2015-2016.
We zijn voor het 2e achtereenvolgende jaar 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 42 vrijwilligers, waaronder 5
kinderen en 1 MAS-stagiaire zijn 10 zeer grote/oude, 18 grote en 4 middelgrote 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.
Ondertussen zijn door een groep van 5 vrijwilligers (wo motorzagers) de laatste 6 grote wilgen bij Johan Vernooij die
op 13 febr. niet waren aangepakt alsnog geknot.
De MAS-stagiair had zijn 3e en laatste dag bij onze groep; hij heeft zich prima ingezet en veel geleerd en gezien.
De twee studenten hebben nogmaals een groot aantal takken gewogen van geknotte wilgen; op basis van de zowel bij
ons als bij andere groepen verzamelde gegevens is in de zomer hun rapport ontvangen.
Het weer was uitstekend: hele dag zon, temp. van -1°C tot + 9°C en wind 2 – 3 Bft.
Zaterdag 22 oktober: start van het seizoen 2016-2017.
Knotten rond de boerderij van Stefan de Kruijf en Tessa Fleskens aan de Lekdijk in Schalkwijk. Met 30 vrijwilligers
zijn 2 zeer grote, 2 grote, 3 middel en 9 kleine wilg geknot, 3 kleine (dood) verwijderd en 5 nieuw gepoot. Een deel
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van het hout is afgevoerd, terwijl veel takken zijn verwerkt in een lange takkenril en de rest is gestapeld om te worden
afgevoerd.
’s Middags zijn op het Werk aan de Groene Weg nog 5 grote wilgen geknot; de takken zijn klaargelegd voor
verwerking door Staatsbosbeheer.
Het was prachtig weer met beetje wolken en later zon, temp. Van 3° - 11°C en weinig wind (2 Bft).
Zaterdag 19 november, is geknot achter de boerderij van Michiel Miltenburg, bij mw. van Paassen, Marianne van
Bennekom en fam. Kooymans in Schalkwijk. In totaal zijn 6 zeer grote, 21 grote en 7 middelgrote wilgen geknot. Ook
50 middelgrote essen zijn geknot. De 35 ervaren vrijwilligers pakten flink aan. Er was ook tijd voor een rondleiding in
de nieuwe stallen van de biologische veehouderij Miltenburg. ’t Was een prachtige dag tussen 2 regen/storm-dagen
door met ca. 3 Bft en een temperatuur van 3 - 8°C.
Zaterdag 17 december: de laatste knotdag van het jaar 2016.
Kasteel Schonauwen was weer aan de beurt. Met 36 vrijwilligers aan het werk op en rond het kasteel. 1 grote berk is
verwijderd en 6 grote, 24 middelgrote en 5 kleine wilg geknot. 4 grote wilgenstobbes (deels in de gracht) geknot en 6
wilgen bijgepoot. Ook de 11 kleine en 1 grote wilg in het naastliggende weiland zijn geknot.
Een andere groep van 11 vrijwilligers was ondertussen aan het knotten bij Jochem Floor aan de Heemsteedseweg in
Houten. Hier zijn 7 zeer grote, 6 grote en 6 kleine wilgen geknot.
Het weer was goed: hele dag bewolkt maar droog; weinig wind (2 Bft) en een temperatuur van 3 – 8°C.
Landelijke Natuurwerkdag 2016,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 5 november 2016 rond kasteel Vuylcop aan het Neereind in
Schalkwijk. Er zijn 52 vrijwilligers aan het werk geweest rond kasteel Vuylcop. Onder hen waren ook 11 vrijwilligers
van de onderhoudsgroep Reinaerde van fort het Werk aan de Korte Uitweg. Reinaerde heeft ook voor de soep
gezorgd! Stichting Vuylcop trakteerde op Tom Poucen bij de koffie. Als werkzaamheden zijn een grote berk
verwijderd, er zijn essen, berk en prunus afgezet, takkenrillen aangelegd en opgehoogd, muren van klimop ontdaan en
gelijk dakgoot geschoond en is over het gehele terrein opslag weggeknipt/opgeruimd. Aan het eind van de dag zag het
terrein er heel anders uit dan bij de start.
Ondertussen waren de motorzagers elders aan het werk:
4 vrijwilligers (waaronder 2 motorzagers) hebben bij van Garderen aan de Lange Uitweg 3 grote wilgen geknot terwijl
5 vrijwilligers (waaronder 3 motorzagers) bij de overbuurman de Wit 9 grote essen met achterstallig onderhoud
hebben aangepakt.
Het was een prima knotdag, bewolkt maar droog met temp. Van 5°C – 7°C. en wind van 2 Bft.
Extra werkzaamheden
Op vrijdag 25 november 2016 heeft een groep van 14 vrijwilligers 5 zeer grote en 10 kleine wilgen geknot langs een
boomgaard bij ‘t Oostromsdijkje in Houten. Prachtige dag met zon, temp. Van ca. 3°C en ca. 2 Bft. Al het dikke hout
is afgevoerd en de takken zijn verwerkt in 3 takkenrillen.
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.
De knotgroep Houten heeft zich in 2008 aangemeld als plaats voor het volgen van maatschappelijke stages.
Op 16 januari, 13 februari en 12 maart heeft een MAS-stagiaire van de Heemlanden/Houten zijn stage-uren bij de
knotgroep ingevuld. Hij werd door ervaren knotters begeleid en heeft 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
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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 werkelijke kosten in rekening gebracht.
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 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.
Ook in 2016 zijn er weer 10 vervangende zaagbladen aangeschaft.
De motorkettingzagen: de motorkettingzagen doen het allemaal prima. Voor het nieuwe seizoen 2016-2017 zijn alle
kettingen bij Hoogendoorn geslepen of vernieuwd. De motorzagen worden in eigen beheer onderhouden en de
zaagkettingen worden tussentijds in eigen beheer machinaal geslepen. Voor echte reparaties worden ze naar
Hoogendoorn/ Houten gebracht.
Voor het nieuwe seizoen is in oktober een stevige bosmaaier met volledige veiligheidsuitrusting aangeschaft.
Oa. tijdens de knotdagen op kasteel Vuylcop en op fort ’t Hemeltje is deze ingezet om vooraf meidoorn, wilde roos
etc. aan te pakken omdat dit voor handzagers gevaarlijk is en veel tijd kost.
Op 25 augustus zijn alle ladders door keurmeesters van het LEU gekeurd. Alle 21 aangeboden ladders van de
knotgroep Houten zijn goedgekeurd. De 3-traps ladder is niet aangeboden omdat de inmiddels aangeschafte
beveiligingsbanden nog niet vastgezet zijn door het ontbreken van een groot formaat popnageltang.
De door de knotters gebruikte rode helmen zijn voorzien van een keurmerk/jaartal. Ivm. verharding van het gebruikte
materiaal is de houdbaarheidsdatum volgens ARBO-normen 5 jaar. Eind 2017 zijn de eerste 10 rode helmen aan
vervanging toe; de andere 20 volgen in 2018. Met LEU is inmiddels overleg over een deels gesponsorde omruilaktie.
Uiteraard geldt dit ook voor de door de motorzagers gebruikte helmen -> dit jaar zijn er 2 vervangen.
Organisatie.
Op donderdag 18 oktober 2016 is weer de aftrapavond voor het knotseizoen 2016 – 2017 gehouden.
Met een aantal in de organisatie actieve knotters zijn de te verwachten knotdagen en 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 2017,

Jaap ten Boer.

Pagina - 3 -

16-01-17

Knotgroepen; een activiteit van Landschap Erfgoed Utrecht (030 220 55 34)

