Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2018 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
2018 was weer een prima jaar voor de knotgroep.
Het aantal vrijwilligers is ook dit jaar (net als in 2017) weer uitgekomen op gemiddeld 32 per werkdag. De knotdag op
10 februari 2018 bij Jan van Schip en Mw. van Paassen in Schalkwijk gaf met 27 vrijwilligers de “laagste” opkomst.
De topdag met 38 vrijwilligers was op 17 november 2018 bij de boerderij van Arjen Vernooij in Schalkwijk.
De voorgaande 10 jaren lag het gemiddeld aantal vrijwilligers op resp. : 2008: 31 vrijw. ; 2009 en 2010: 26 vrijw. ;
2011, 2012 en 2013: 27 vrijw. ; 2014: 31 vrijw.; 2015: 34 vrijw.; 2016: 39 vrijw. ; 2017: 32 vrijw. en 2018: 32
vrijwilligers. Het aantal van – eveneens - 32 vrijwilligers, aanwezig op de Landelijke Natuurwerkdag van 3 november
2018 wordt hierbij niet meegerekend.
Knotdagen:
In 2018 zijn er 6 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest
Zaterdag 13 januari is geknot bij de familie Bleuten aan de Achterdijk in Schalkwijk en zijn de grote oude wilgen in
het weiland van Woudenbergh bij de Pothuizerweg in Schalkwijk weer geknot.
Met 28 vrijwilligers zijn er bij Bleuten 1 zeer grote, 8 grote en 17 kleine wilgen geknot, verder 3 hoge wilg
omgezaagd, 6 grote en 19 kleine elzen geknot en tenslotte 18 grote en 15 kleine elzen afgezet op 1,80 mtr.
Al het dikke hout is opgestapeld voor de eigenaar; alle takken zijn verwerkt in de bestaande en 25 mtr. nieuwe
takkenril. De catering was weer geweldig: met 4 soorten zelfgemaakte soep etc. in de grote garage was de lunch weer
een feestje.
Met 5 knotters zijn de 3 hoge/grote/oude wilgen langs de wetering in het weiland van Woudenbergh aangepakt; alle
hout is ter plaatste gestapeld tbv afvoer door de eigenaar; locatie was slechts lopend door 200 mtr. modderig maïsveld
bereikbaar.
’t Was een prima knotdag met temp. van 3 tot 5°C en weinig wind.
Zaterdag 10 februari hebben we met 27 vrijwilligers geknot bij Jan van Schip aan de Lagedijk in Schalkwijk en bij
Mw. van Paassen aan de Provincialeweg in Schalkwijk. Bij Jan van Schip zijn 12 grote/oude en 1 kleine oude
knotwilg geknot, 9 essen afgezet, een dode appelboom verwijderd en nog de nodige takken van andere bomen
verwijderd. Alle dikke hout is gestapeld en alle takken zijn verwerkt in takkenrillen. Bij mw. van Paassen zijn 7
middelgrote/oude, in zeer slechte staat zijnde, wilgen geknot. Alle takken zijn gebundeld om te kunnen vervoeren. Het
was prima knotweer: droog, van bewolkt tot beetje zon en een temperatuur van -1 tot 3°C. Er stond bijna geen wind.
Zaterdag 10 maart was de laatste knotdag van het seizoen 2017-2018.
De groep heeft zich voor deze dag gesplitst. Met 24 vrijwilligers is geknot rond manege Reinhard aan de
OudWulfseweg in Houten. We hebben 1 zeer grote wilg, 14 grote/oude en 8 andere wilgen geknot; verder zijn 4 dode
wilgen verwijderd, 3 essen geknot en 1 grote els op 1 mtr. afgezet. Het meeste dikke hout is meegenomen, de takken
zijn verwerkt in takkenrillen. Op de grote knotwilgen hebben we het dunne hout laten staan tbv bijen en nestelende
vogels.
De andere groep is met 7 knotters naar Uijtterwaal aan de Provincialeweg in Schalkwijk gegaan. Daar zijn 3
grote/oude en 11 middelgrote wilgen om en om geknot. De andere helft wordt volgend seizoen geknot.
Het was een fijne werkdag, droog, bewolkt maar ook wat zon en temperaturen van 9 tot 13°C en weinig wind.
Zaterdag 20 oktober: start van het seizoen 2018-2019.
Met maar liefst 36 vrijwilligers aan de slag om 36 grote en zeer grote oude wilgen langs de rand van het weiland bij
Jan van Bentum aan de Achterdijk in Bunnik te knotten. Deze locatie is tevens onze opslaglocatie van de aanhanger
met materialen. Een klein deel van het dikke hout is meegenomen, de rest is klaargelegd voor versnippering door
Kemp. Het was een prachtige dag met hele dag zon, beetje bewolkt, een temperatuur van zo’n 17°C en bijna geen
wind. Er was ruimte geregeld in een schuur, maar tijdens de lunch zat iedereen lekker buiten te genieten van de zon.
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Zaterdag 17 november is door 38 vrijwilligers geknot in de weilanden achter de boerderij van Arjen Vernooij aan de
Beusichemseweg in Schalkwijk, bij Mw. van Paassen (Provincialeweg) en Marianne van Bennekom (Overeind) in
Schalkwijk. Bij Arjen Vernooij zijn 5 zeer grote en 12 middelgrote wilgen geknot en verder 6 middelgrote essen
geknot. Een klein deel van het dikke hout is meegenomen, de rest ligt klaar voor versnippering door Kemp. De koffie
en lunch waren in de personeelskantine boven de nieuwe stal met uitzicht op de koeien; bijzonder leuke locatie.
’s Middags is één ploeg vertrokken naar mw. van Paassen om daar 6 kleine / oude/ in slechte staat zijnde wilgen te
knotten; hout is gebundeld klaar gelegd voor afvoer.
Verder is een ploeg doorgegaan met het knotten bij Marianne van Bennekom (was op zaterdag 3 nov. al een aanvang
gemaakt). Er zijn 8 middelgrote en 2 kleine wilgen geknot. Het is nog niet klaar; de 40 die er nog staan worden op
zaterdag 12-01-2019 aangepakt.
Het was een prima werkdag, hele dag zon, onbewolkt, temperatuur van -1 tot 6°C. en een beetje wind (3 Bft)
Zaterdag 15 december: de laatste knotdag van het jaar 2018.
Aan de slag op een nieuwe locatie: boerderij Gijs Kemp, Nachtdijk in Cothen. De boerderij staat in Cothen, maar het
grootste deel van zijn weilanden incl. alle wilgen ligt in de gemeente Houten. De nu te knotten wilgen zijn in 2006 als
staak (knotboom) door de MWH aan Gijs Kemp geleverd; hij heeft ze destijds zelf gepoot. Met 31 vrijwilligers zijn
alle 38 grote wilgen geknot; er stond dik – 6-jarig - hout op. Verder 7 nieuwe slieten achter gelaten die door
Gijs Kemp nog gepoot gaan worden. Het weer was goed, een temperatuur van -1° tot 0°C en weinig wind, ca. 3 Bft.
Landelijke Natuurwerkdag 2018,
De Landelijke Natuurwerkdag, was op zaterdag 3 november 2018
Met 32 vrijwilligers waren we aan het knotten in het weiland direct achter de boerderij van Ad en Anita van Rooijen
aan het Overeind in Schalkwijk. Alle 35 grote wilgen zijn geknot, een klein deel van het dikke hout is meegenomen,
de rest is gestapeld tbv versnipperen door Kemp.
Ondertussen was een team van 4 knotters met een motorzager aan de andere kant van de sloot aan de slag bij de
buurvrouw, Marianne van Bennekom. De eerste 15 wilgen zijn geknot, de rest wordt in januari 2019 aangepakt.
Er was ook MAS’er (Maatschappelijke Stage) aanwezig; onder begeleiding van 2 ervaren knotters heeft hij goed
kunnen werken; hij heeft zelfs in het Houtens Nieuws / Groentje gestaan met zijn verhaal van deze dag.
Het was een prima werkdag, de hele dag zon met een temperatuur van 3 tot 11°C en geen wind.
Extra werkzaamheden
Op zaterdag 6 januari zijn 8 vrijwilligers voor het 2e seizoen aan de slag gegaan bij de fam. Wiegman aan de
Heemsteedseweg in Houten. We hebben de 2e helft van de 20 grote wilgen en ook nog 7 kleine wilgen om en om
geknot. Er zijn ook 21 slieten (pootbomen) gemaakt die door de eigenaar aan de Oostzijde gepoot gaan worden. Al het
hout is gestapeld tbv versnipperen door Kemp. ’t Was een droge, bewolkte dag en met een temp. van 1°C tot 5°C en
weinig wind was de klus ruim binnen de geplande tijd gereed.
Op zaterdag 3 februari 2018 zijn met 8 vrijwilligers 1 grote en 3 middelgrote wilgen geknot bij de
luchtballonoplaatplaats aan de Rietdijk te Houten. Alle hout is gestapeld tbv versnipperen. Prima knotdag, drupje
regen, maar verder droog, temp. 1°C tot 4°C en geen wind.
Op zaterdag 2 maart zijn met 8 vrijwilligers de wilgen op het “Werk aan de Groene Weg” aangepakt en de wilgen is
het naastgelegen weiland van Benschop geknot. Bij Benschop aan de Groene Weg stonden 3 kleine en 3 middelgrote
wilgen; deze zijn geknot en het hout is gestapeld voor de versnipperaar. Op het “Werk aan de Groene Weg” hebben
we tussen de kazematten en de wallen 3 zeer grote, 2 grote en 4 middelgrote wilgen geknot. Enorme berg takken
gestapeld voor de versnipperaar. Geweldige dag: met 8 “diehards” zagen op het ijs met een temperatuur van -9°C tot
-3°C (windchillfactor -15°C tot -10°C), dus wel “frisjes”. Door het ijs was het slepen van de takken een “makkie”.
Op zaterdag 20 oktober is een korte knotochtend gehouden om de 3 overgebleven grote/oude wilgen in het weiland
van Jan van Bentum aan de Achterdijk in Bunnik te knotten. Met 7 vrijwillers is de klus geklaard; er kon goed
gewerkt worden, wel zwaar bewolkt en nu en dan wat regen, maar bij een temperatuur van 11°C en weinig wind was
het snel klaar.
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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.
In 2018 hebben twee MAS-stagiaires van de Heemlanden/Houten met de knotgroep meegelopen; ook in 2019 heeft
zich er weer één aangemeld. Zij worden door ervaren knotters begeleid en kunnen 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 kleine snoeizaagjes worden intensief gebruikt; omdat ze bij buigen of spanning snel breken zijn er ook dit jaar
weer de nodige zaagjes door Ko Bos vervangen.
De motorkettingzagen doen het allemaal prima. Ze zijn voor het nieuwe seizoen 2018 – 2019 allemaal bij
Hoogendoorn in onderhoud geweest, waarbij de nodige onderdelen (waaronder zaagbladen en kettingen) zijn
vervangen. Er wordt over gedacht om een kleine electrische accu-zaag aan te schaffen; een groot aantal knotters heeft
er (oa. tijdens herhalingscursussen) al mee gewerkt en dat bevalt goed; gebruiksduur van accu-machines neemt toe en
zowel voor milieu (brandstof) als geluidsbelasting is dit een steeds beter alternatief voor gebruik in niet te grote
wilgen.
De bosmaaier is zowel door de knotgroep als door de weidevogelaars (maaien gras onder vossenraster) in 2018
veelvuldig gebruikt. Door LEU wordt oa een cursus motormaaien aangeboden waar 2 vrijwilligers van de MWH in
2018 aan deelgenomen hebben.
Op 24 augustus zijn alle 24 ladders van de knotgroep door keurmeesters van het LEU gekeurd. Eén ladder is
afgekeurd ivm afgebroken flens van een sport; deze wordt niet meer gebruikt.
Positionerings-gordels: deze in december 2017 ontvangen gordels zijn weinig gebruikt omdat er slechts 2 voor dit
middel opgeleide motorzagers waren; in jan. 2019 worden nog 8 motorzagers hiervoor geïnstrueerd, waarna de
positioneringsgordel altijd gebruikt hoort te worden door motorzagers bij werken in een boom. ’t Is in het begin
wennen om er mee te werken, maar je kunt veilig “hangen” om nog net even wat verder te reiken. De gordels zijn in
2018 niet gekeurd, dat moet voor het eerst in september 2019.
Helmen: de door de knotters gebruikte rode helmen waren voorzien van een keurmerk/jaartal. Ivm. verharding van het
gebruikte materiaal is de houdbaarheidsdatum volgens ARBO-normen 5 jaar. Eind 2017 waren de eerste 10 rode
helmen aan vervanging toe; de andere 20 volgden in 2018. LEU heeft kans gezien om een omruilactie op te zetten; net
voor de start van het seizoen 2018-2019 zijn alle rode helmen vervangen door nieuwe (gele) helmen; we kunnen weer
even vooruit.
Stalling materialen en aanhanger: de meeste knotmaterialen (ladders, zagen, kruiwagens, etc) staan sinds november
2017 in een gehuurde stalling aan de Achterdijk in Bunnik. Dit gaat prima; er is voldoende ruimte en na een
telefoontje naar de verhuurder is de deur open. De motorzagen, bosmaaier en brandstoffen mogen daar niet staan en
zijn ondergebracht bij enkele coördinatoren van de knotgroep.
EHBO: de AED heeft een update gehad en is altijd aanwezig bij de knotdagen. Gelukkig nog niet nodig gehad.
Er is een 2e (kleine) EHBO-koffer aangeschaft om in het geval dat de ploegen op 2 locaties werken ook daar EHBOmateriaal aanwezig te hebben. Ook is het aantal isolatiedekens uitgebreid.
Er zijn 3 tourniquets aangeschaft: dit is een “afknelmiddel” speciaal bedoeld voor de knotgroep om slagaderlijke
bloedingen aan armen/benen te kunnen stoppen. Tijdens de coördinatoren-contact-avond voor de knotgroep is dit (niet
zo gebruikelijke) middel gedemonstreerd en heeft iedereen er mee kunnen oefenen.
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Routeborden: er zijn 8 nieuwe routeborden gemaakt; met gebruik van sjablonen (Hans) heeft Ko 8 borden “Knotten
MWH” gemaakt, waarvan 6 met een pijl. De oude “P“ – borden worden nog gebruikt; zo nodig wordt ook hier een
vervolg op ingezet voor de “eenduidigheid” en gemak van gebruik van de nieuwe borden (oa. met gaten om makkelijk
met touw vast te zetten).
Organisatie.
Op dinsdag 25 september 2018 is de “coördinatoren-contactavond” voor het knotseizoen 2018 – 2019 gehouden.
Met een aantal in de organisatie actieve knotters zijn de geplande knotdagen en de nodige activiteiten rond het knotten
besproken. Een direct zichtbaar resultaat nav deze avond zijn de nu gebruikte nieuwe routeborden.
Op dinsdag 2 oktober is de Regiobijeenkomst Oost van LEU gehouden; een goed overleg van LEU met veel
coördinerende vrijwilligers van knot- en andere natuur-groepen van de Oostzijde van de Heuvelrug.
Een resultaat: de nieuwe helmen zijn nav. deze avond zeer snel besteld en uitgeleverd.
januari 2019,

Jaap ten Boer.
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