Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2017 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
2017 was weer een succesvol jaar voor de knotgroep.
Het aantal vrijwilligers is dit jaar uitgekomen op gemiddeld 32 per werkdag. De knotdag op 11 februari 2017 bij
Natuurgebiedje Marrij Zeeman in Tull gaf met 18 vrijwilligers in de sneeuw de “laagste” opkomst. De topdag met 40
vrijwilligers was op 18 november 2017 bij de boerderij van Jos Scholman en huisje van Dibbits in Schalkwijk.
De voorgaande 10 jaren lag het gemiddeld aantal vrijwilligers op resp. : 2007: 23 vrijw. ; 2008: 31 vrijw. ; 2009 en
2010: 26 vrijw. ; 2011, 2012 en 2013: 27 vrijw. ; 2014: 31 vrijw.; 2015: 34 vrijw.; 2016: 39 vrijw. en 2017: 32
vrijwilligers. Het aantal van 41 vrijwilligers, aanwezig op de Landelijke Natuurwerkdag van 4 november 2017 wordt
hierbij niet meegerekend.
Knotdagen:
In 2017 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest
Op zaterdag 14 januari is er geknot op fort ’t Hemeltje in Houten. Met 33 vrijwilligers zijn op het fort 3 grote, 3
middel en 13 kleine wilgen geknot. Verder 6 vlier, 5 grote, 3 middel en 7 kleine elzen; 30 elzenstelsels en meidoorn
geknot / gesnoeid. Het dikke hout is opgestapeld voor de fortwachter en alle takken zijn verzameld en netjes klaar
gelegd voor de versnipperaar. Langs de Fortweg zijn 70 kleine en 4 grote elzen afgezet; ook hier is al het hout klaar
gelegd voor de versnipperaar. De dag begon droog, maar later wat natte sneeuw en zelfs een klap onweer. Op dat
moment was iedereen in dekking in het fort. Met een temperatuur van -0°C - + 2°C was het goed te doen; zelfs nog
even zon gezien (de damp kwam op dat moment bij de vrijwilligers van de kleren). Omdat aan de Oostzijde beschut
kon worden gewerkt hadden we weinig last van de 3- 4 Bft wind uit het Westen; door de sneeuw en regen werd het
aan het einde van de dag flink modderig.
Zaterdag 11 februari waren we met 18 vrijwilligers in het Natuurgebiedje van Marrij Zeeman aan de Achterdijk in
Molenbuurt (Tull). We hebben 3 grote knotwilgen langs de sloot geknot en 4 zeer grote elzenstelsels en 1 grote
esdoorn langs de vijver afgezet. Verder in het bos 1 grote eik, 1 grote els en 9 grote esdoorn afgezet. Alle takken zijn
verwerkt in de bestaande takkenril. Het weer was redelijk, bewolkt met nu en dan wat sneeuw en een temp. van -2°C
tot -1°C, en een beetje wind (2 – 3 Bft). Ivm het weer en vermoeidheid is tijdig gestopt.
Zaterdag 11 maart was de laatste knotdag van het seizoen 2016-2017.
Met maar liefst 39 vrijwilligers aan de slag! Er stonden 3 grote wilgen bij Fort aan de Waalse Wetering en 2 grote
knotwilgen in het naastliggende weiland van Uijttewaal. Alle takken gestapeld. Ondertussen was ook al een ploeg
door naar van Rinsum aan de Waalseweg: 5 zeer grote oude wilgen in het weiland; takken gestapeld. Na de
middagpauze met een flinke ploeg door naar het Natuurgebiedje van Marrij Zeeman, waar 2 grote eiken zijn afgezet,
in het bos landschapsonderhoud is uitgevoerd en het pad verder is vrijgemaakt / aangelegd. Eén eik viel vanuit het
bos over de 5 mtr. brede sloot in het weiland en kon niet geheel verwerkt worden; afgesproken deze later dit seizoen
met lieren het bos in te trekken. Het was een prima dag, enorm veel gedaan, de hele dag zon, temp. van 11°C tot 14°C
en weinig wind.
Zaterdag 21 oktober: start van het seizoen 2017-2018.
Met 28 vrijwilligers aan de slag. We zijn begonnen met het Natuurgebiedje van Marrij Zeeman: bij de ingang stond
een grote es gevaarlijk richting de naastliggende woning te zwaaien, deze is daarom afgezet. Verder van 4 over de
sloot hangende eiken en essen takken verwijderd en 150 mtr. oever tussen wetering en bos 1,5 mtr. breed geschoond.
In het hele bos opslag van es en els gesnoeid. Bij Theo van Dijk zijn door een motorzaagploeg 7 zeer grote oude
wilgen geknot; alle hout is gestapeld tbv. afvoer door Theo. De wilgen van Theo kosten meer tijd en energie dan
ingeschat; was een flinke klus.
Het was – na een start met lichte regen – een prima dag zon, temperatuur van zo’n 14°C en weinig wind (3 Bft).
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Zaterdag 18 november is geknot achter de boerderij van Jos Scholman en bij het huisje van de fam. Dibbits aan het
Neereind in Schalkwijk. Met 40 vrijwilligers is er hard gewerkt. Bij Scholman zijn 8 zeer grote, 1 grote en 2 kleinere
wilgen geknot en zijn de takken neergelegd voor versnipperen door Kemp. Rond het huisje van Dibbits was enorm
veel werk te verrichten: 6 zeer grote wilgen, 10 grote en 4 middelgrote geknot; alle takken zijn in de tuin verwerkt in
takkenrillen.
’t Was een mooie dag met nu en dan een bui, beetje zon, ca. 4 Bft. (dus best wel wat wind) en een temperatuur van 4 8°C. Aan het eind van de dag werd’t heel donker met boven Schalkwijk een prachtige dubbele regenboog.
Zaterdag 16 december: de laatste knotdag van het jaar 2017.
Fort ’t Hemeltje was aan de beurt. Met 32 vrijwilligers aan de slag op de Ringkade. Begonnen aan de Zuid-West-zijde
en zo richting het Oosten het pad over de Ringkade gevolgd. 8 middelgrote wilgen geknot, 43 elzen afgezet, 250 mtr.
braamstruik en wilde roos met bosmaaier kort gemaakt en verwijderd. Er is wat hout meegenomen, verder een deel
van de takken op de bestaande takkenril bijgevoegd en de rest langs de Fortweg gelegd ter versnippering door Kemp.
Het weer was aardig: nu en dan een buitje maar ook zon, weinig wind (2 Bft) en een temperatuur van -1° – + 4°C. Om
ca. 12:30 uur was er één stevige bui -> die hebben we voorbij laten gaan terwijl we veilig in de kruitkamer aan de
soep zaten.
Landelijke Natuurwerkdag 2017,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 4 november 2017
De knotgroep Houten had een prachtige locatie gevonden bij de boerderij van Jos van Bentum aan de Rijsbruggerweg,
net buiten de gemeentegrens van Houten. De locatie was zo bijzonder dat het de startlocatie voor de Provincie Utrecht
is geworden. Om 09:30 werd er een officiële opening gehouden met toespraken van Mirjam Maasdam (gedeputeerde
Provincie Utrecht) en Ivo Brautigam (directeur-bestuurder LEU); Jos van Bentum heeft verteld over de locatie
(historie, het landschap en het belang van de hulp van de knotgroep voor hem), waarna Jaap ten Boer tenslotte kort de
te verrichten werkzaamheden heeft aangegeven. Door het samen afzagen van een flinke tak van een wilg hebben Jos
en Jaap de openingshandeling verricht, waarna de 42 aanwezige vrijwilligers aan de slag konden. In de ochtend waren
er al radio-interviews; ook op locatie zijn de nodige radio-interviews gehouden. De hele dag zijn er verder voor LEU
filmopnames gemaakt door Serge Calon; hij heeft ook veel interviews gehouden. Tijdens de pauze is alles gevierd met
koffie met taart.
Er stonden 55 flinke wilgen met “6 jaar hout” op de stam; toch hadden de handzagers tegen 14:30 uur de meeste
bomen al gehad, terwijl de motorzagers op dat moment al flink aan de gang waren om alle bomen schoon te zagen.
Op het laatste deel van de middag begon het te regenen; de meeste vrijwilligers waren toen al richting huis; de
overgebleven “diehards” hebben de laatste zaken opgeruimd, waarna een perfecte geknotte rij wilgen en een net
weiland met keurige stapels wilgentakken werd achtergelaten; het beetje regen kon hier geen afbreuk meer aan doen.
Voor deze locatie afgesproken over 2 jaar terug te komen om dan jaarlijks een cyclus op te starten van om de 3 bomen
knotten. Op die manier blijft het knotten doenbaar en blijven de wilgen voor vogels en allerlei andere dieren altijd
interessant om er in te verblijven.
Het was een prima knotdag, met temp. van 7°C – 10°C. en wind van 2 Bft.
Extra werkzaamheden
Op zaterdag 21 januari zijn we met 7 vrijwilligers naar boerderij Oosterlaak (Beusichemseweg in ’t Goy) gegaan. We
hebben daar 2 zeer grote oude, 10 middel en 6 kleine wilgen geknot; verder 2 grote meidoorn afgezet. Het dikke hout
is meegenomen, de takken netjes gestapeld zodat de boer dit kan afvoeren en verwerken.
Vrijdag 3 februari hebben 7 vrijwilligers 5 zeer grote en 1 grote wilg geknot naast de luchtballonoplaatplaats bij de
Rietdijk in Houten. Alle takken klaargelegd voor versnipperen. Volgend jaar de andere helft.
Op zaterdag 4 maart zijn 8 vrijwilligers aan de slag gegaan bij de fam. Wiegman aan de Heemsteedseweg in Houten.
We hebben 10 van de 20 grote wilgen om en om geknot. Volgend jaar de andere helft. Het dikke hout is
meegenomen; Kemp zorgt voor versnipperen van de rest.
Op vrijdag 12 mei zijn 10 ervaren vrijwilligers met 2 grote lieren aan de slag gegaan om de eik in het Natuurgebiedje
van Marrij Zeeman , die op 11 maart vanuit het bos over de wetering in het weiland was gevallen, te verwijderen.
Het was een actie die we nog niet eerder hadden uitgevoerd. Met veel overleg, beleid en zorg voor veiligheid is de
zware eik vanuit het bos over de sloot terug het bos ingetrokken. De grote lier kon hem net trekken, met de 2e lier
werd rollen voorkomen. Uiteindelijk bleek de boom toch te zwaar om geheel op de kant te trekken en is daarom half
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op de kant in 2 delen gezaagd. Eerst op de ouderwetse manier met een grote trekzaag wat mooie foto’s opgeleverd
heeft, later toch maar met de motorzaag afgemaakt omdat de zaag regelmatig vast liep. Van een deel van de stam is
een bankje langs de kant gemaakt, de rest is afgevoerd.
Contacten:
Er is regelmatig contact met de Beleidsmedewerker Natuur en Landschap/landschapscoördinator van de gemeente
Houten, Koen Helling. 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 december heeft een MAS-stagiaire van de Heemlanden/Houten zijn eerste stage-uren bij de knotgroep
ingevuld; hij wil de volgende dagen van het seizoen ook komen om zo zijn uren vol te maken. Hij werd door ervaren
knotters begeleid en kon 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 werkelijke kosten in rekening gebracht.
Uitrusting en gereedschap:
De knotgroep beschikt over een flinke voorraad eigen gereedschappen.
De sinds januari 2011 gebruikte snoeizaagjes 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 zijn er ook dit
jaar de nodige vervangen. Dit jaar voor het eerst ook 2 bot geworden zaagjes vervangen.
De motorkettingzagen: de motorkettingzagen doen het allemaal prima. Voor het nieuwe seizoen 2017-2018 zijn alle
motorzagen bij Hoogendoorn in onderhoud geweest, waarbij de nodige onderdelen (waaronder zaagbladen en
kettingen) zijn vervangen. De bosmaaier is zowel door de knotgroep als door de weidevogelaars (maaien gras onder
vossenraster) veelvuldig gebruikt.
In 2017 zijn 2 nieuwe “reformladders” aangeschaft. Dit zijn 2-delige ladders die zowel als schuifladder kan worden
gebruikt als wel in een “A”-stand naast een boom kunnen staan
Op 4 september zijn alle 24!! ladders van de knotgroep door keurmeesters van het LEU gekeurd en goedgekeurd.
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 overleg over een deels gesponsorde omruilaktie; dit heeft
nog geen resultaten opgeleverd; de helmen moeten wel vervangen worden.
Stalling materialen en aanhanger: de knotmaterialen hebben 18 jaar bij Jaap ten Boer gestaan. Helaas is de gebruikte
berging niet langer meer beschikbaar en staan de meeste materialen (ladders, zagen, kruiwagens, etc). sinds november
2017 in een gehuurde stalling aan de Achterdijk in Bunnik. De motorzagen, bosmaaier en brandstoffen mogen daar
niet staan en blijven bij enkele coördinatoren van de knotgroep.
Organisatie.
Op woensdag 4 oktober 2017 is de “coördinatoren-contactavond” voor het knotseizoen 2017 – 2018 gehouden.
Met een aantal in de organisatie actieve knotters zijn de geplande knotdagen en de nodige activiteiten rond het knotten
besproken.

januari 2018,

Jaap ten Boer.
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