Knotgroep Houten.

Jaarverslag 2020 knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten.
Zoals voor iedereen was 2020 ook voor de knotgroep een bijzonder jaar.
In januari en februari 2020 konden we als knotgroep nog op de gebruikelijke wijze bijeen komen, in maart moest de
geplande knotdag op Lunet aan de Snel geannuleerd worden. De planning en organisatie voor knotdagen in het
seizoen 2020 – 2021 is wel gemaakt. Helaas moest als eerste de knotdag van 17 oktober 2020 op Lunet aan de Snel en
ook de Landelijke Natuurwerkdag 2020, die in de planning stond op zaterdag 7 november 2020, worden afgeblazen.
Door de vanaf dat moment geldende corona-regels zijn later alle knotdagen voor de rest van het seizoen geannuleerd.
Knotdagen:
Zoals hierboven vermeld zijn er in 2020 slechts 2 reguliere knotdagen met vrijwilligers geweest
Zaterdag 18 januari waren wij te gast bij carrosseriebedrijf Schevers aan de Provincialeweg in Schalkwijk.
Met in totaal 38 vrijwilligers zijn 2 zeer grote, 5 grote en 23 middelgrote wilgen achter het bedrijf geknot; alle hout en
takken zijn versleept naar 2 verzamelpunten en daar gestapeld tbv versnippering door Kemp. Bedrijfsleider Johan
Middelweerd heeft na de middagpauze vertelt hoe een carrosseriebedrijf werkt.
Verder zijn bij buurvrouw mw. van Paassen 6 kleine wilgen geknot en bij buurman Diks 1 grote en 2 middelgrote
essen geknot. Tenslotte zijn bij Johan Vernooij aan de Achterdijk in Schalkwijk 13 zeer grote wilgen geknot en 2
elzen op kniehoogte afgezet.
’t Was een mooie knotdag met een bewolkt begin en vanaf 11:00 uur zon, temp. van -1 tot 8°C en een stevige wind
met 4 tot 5 Bft.
Zaterdag 15 februari hebben in totaal 58 vrijwilligers geknot op kasteel Schonauwen aan de Granietsteen in Houten
en op het aansluitende terrein van buurman Vernooij. Verder is een team doorgereden naar Simon Uijterwaal aan de
Provincialeweg in Schalkwijk. Rond het kasteelterrein zijn 36 wilgen van divers formaat geknot, bij Uijterwaal zijn 14
wilgen geknot en 10 langs de stam opgeschoond. Kasteeleigenaar Hans Schmidt heeft tijdens de lunch het nodige
verteld over het kasteel. Alle dikke hout is verzameld op ’t kasteel; de takken zijn naar de parkeerplaats gebracht om
daar later versnipperd te worden.
Het was goed knotweer: hele dag droog en bewolkt, temp. van 8 tot 13°C. en windkracht 4 - 5 Bft.
Extra werkzaamheden
Op zaterdag 4 januari 2020 hebben 17 vrijwilligers in het Natuurgebiedje van Marrij Zeeman de sloot over zo’n 150
mtr. ontdaan van riet en bagger en verder 75 mtr. oever met de bosmaaier geschoond. Met oa. van Gerrit Vink uit
Soest geleend gereedschap als walmes en baggerbeugel is de zware klus geklaard.
Een ander team heeft bij Ninke van Keulen aan de Lange Uitweg 8 grote en 2 kleine wilgen met flink achterstallig
onderhoud geknot. Alle dikke hout is afgevoerd; takken zijn in een takkenril tegen de wilgen aangelegd.
’t Was een goede knotdag, bewolkt maar droog, wind ca. 3 bft en een temp van 8°C.
Op vrijdag 10 januari 2020 hebben 12 vrijwilligers bij de fam. Jolly aan het Oostrumsdijkje in ’t Goy rond de
boomgaard in totaal 17 diverse maten wilgen geknot, het dikke hout afgevoerd en de takken in takkenrillen gestapeld.
Was een leuke special voor “diehards”: kleine locatie, goede verzorging en veel oude bomen die regelmatig
zorgvuldig onderhouden moeten worden; droog en bewolkt, wind 3 bft en temp. 8°C.
Op zaterdag 22 februari 2020 hebben 8 vrijwilligers 28 van de 60 wilgen om en om geknot bij Jos en Marianne van
Bentum aan de Rijsbruggerweg. De stammen van de niet-geknotte bomen zijn opgeschoond. Door de flinke wind (6
bft.) is bijna alles door motorzagers gezaagd. Na een beetje regen was het vanaf 09:00 uur droog met een temp. 7 8°C. Alle takken gestapeld tbv versnipperen door Kemp.
Op zaterdag 14 maart 2020 was de geplande knotdag op Lunet aan de Snel geannuleerd. In plaats daarvan hebben 6
vrijwilligers, waarvan 5 motorzagers, in de ochtend 5 zeer grote/oude wilgen geknot bij de fam. van Rinsum aan de
Waalseweg in Tull en’t Waal. Deze knotactie zou al in oktober 2019 uitgevoerd zijn, maar kon toen niet door gaan.
’t Was prima knotweer: droog en zonnig, temp. 10°C en 4 bft. Alle hout op’t land gestapeld.
Omdat de corona ge- en verboden op dat moment steeds duidelijker werden aangegeven hebben de vrijwilligers zich
daar goed aan gehouden en oa. goed onderlinge afstand gehouden.
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Aansluitend zijn 5 vrijwilligers doorgegaan naar het helofytenfilter Houten-West om daar in de ca 250 mtr. lange
strook langs de watergang grenzend aan het weidevogelgebied “De Hoon” alle daar tussen het riet staande bomen en
struiken op maaiveld-hoogte af te zagen. Deze bomen worden door predatoren gebruikt als uitkijkpost om precies te
bepalen waar de weidevogels broeden en dus wat te halen valt. Het vrijkomende hout werd gestapeld tegen de dam
waar het later door een versnipperaar van de gemeente verwerkt kon worden.
Zaterdag 24 oktober 2020 zijn – geheel conform het coronaprotocol - 4 vrijwilligers aan de slag gegaan om op de
Oude Loswal in Schalkwijk een aanvang te maken met het op knotboom-formaat zagen van zo’n 20 grote wilgen.
Vooraf was alle hoge gras, brandnetel, wilde roos etc. met de hakselaar van de bosmaaier opgeruimd om een veilige
en schone werkplek te realiseren. Op deze 1e dag van het “project” zijn 3 wilgen (de grootste was > 10 meter lang) op
knothoogte afgezaagd en geheel verwerkt. Om het corona-protocol te volgen had iedereen eigen eten en drinken mee,
werd goed afstand gehouden en werd de desinfectie-dispenser regelmatig gebruikt. We hebben lekker kunnen werken:
bijna de hele dag droog, wat zon, temp. 11 - 14°C en 3 - 4 bft. Alle dikke hout is afgevoerd; de eigenaar zorgt voor de
verwerking van de takken.
Vrijdag 30 oktober 2020 was de 2e dag van het “project Oude Loswal” Schalkwijk. Wederom met 4 vrijwilligers aan
de slag. Nu 2 extreem hoge wilgen op knotboom-hoogte gezaagd + geheel verwerkt. Het dikke hout is merendeels
dezelfde dag afgevoerd, de rest enkele dagen later. Alle takken zijn netjes gestapeld om verwerkt te kunnen worden.
Prima gewerkt, het was bewolkt maar droog tot 14:00 uur, daarna lichte regen. Temp. 11°C en 3 - 5 bft.
Zaterdag 21 november hebben 4 vrijwilligers (ivm. corona-protocol mochten buiten max. 4 personen samen komen )
de 1e van de twee zeer hoge essen bij de ingang van het natuurgebiedje van Marrij Zeeman aan de Achterdijk in
Molenbuurt (Tull en ’t Waal) op knothoogte afgezaagd. De boom was ten behoeve van de juiste valrichting gezekerd
met een dikke kabel aan een van LEU geleende lier. De boom viel net op de rand van het daar aanwezige voormalige
natuurzwembad maar zakte er daarna helaas deels in. Na het nodige voorbereidende zaagwerk door de 3 motorzagers
is datgene wat in het water lag met behulp van de lier uit het water getrokken en op de kant verder verwerkt. Aan het
eind van de dag was alles gezaagd, het dikke hout afgevoerd en waren alle takken op de reeds bestaande takkenrillen
in het bos gelegd. Er is flink doorgewerkt om de klus te klaren. Het was een bewolkte dag met nu en dan wat miezer,
wind 4 bft (in de juiste valrichting) en een temp. van 8°C.
Zaterdag 12 december hebben wederom 4 vrijwilligers (ivm. corona-protocol mochten nog steeds buiten max. 4
personen samen komen) de 2e van de twee zeer hoge essen bij de ingang van het natuurgebiedje van Marrij Zeeman
aan de Achterdijk in Molenbuurt (Tull en ’t Waal) op knothoogte afgezaagd. Ook deze – nog grotere - es was
gezekerd dmv de lier en viel perfect buiten het voormalige zwembad in het weiland. Gezien het weer, bewolkt, zeer
heiïg en regelmatig wat regen waren we blij dat het voorspoedig verliep. Alle dikke hout is afgevoerd en de takken
zijn wederom in de takkenrillen verwerkt. Buiten de regen was het overigens prima knotweer: temp. 5 – 8°C en 1-2
bft.
Zaterdag 12 december hebben 2 vrijwilligers (ivm. corona-protocol mochten buiten max. 2 personen samen komen)
in het helofytenfilter Houten-West over de volle lengte langs de watergang waar deze grenst aan het
weidevogelgebied “De Hoon” alle bomen en struiken die deze zomer – na de zaagactie in maart 2020 - weer flink
waren gegroeid wederom op maaiveldhoogte afgezaagd. Ook in de watergang hangende takken zijn zoveel mogelijk
met de stokzaag verwijderd. Als deze actie jaarlijks wordt herhaald blijft het – ondanks dat het zeer moeilijk
begaanbaar terrein is met veel riet, verborgen liggende takken en veel gaten met water - doenbaar om het op maaiveld
houden van de bomen/struiken in dit terrein met 2 personen in een dag te realiseren.
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 coördinatoren hebben regelmatig contact met LEU (Landschap Erfgoed Utrecht). Belangrijkste onderwerp van het
afgelopen jaar was uiteraard het corona-protocol, direct gevolgd door de steeds strakker wordende ARBO-normen
voor vrijwilligers waar wij, gezien veranderende wetgeving, arbo-technisch rekening mee moeten houden. Wij
worden voor de invoering en uitvoering hierin door LEU ondersteund.
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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. Ondanks dat de knotgroep dit jaar
aanzienlijk minder grote activiteiten heeft kunnen uitvoeren hebben de vele kleine projecten toch nog een bijdrage
opgeleverd.
Uitrusting en gereedschap:
De knotgroep beschikt over een grote voorraad eigen gereedschappen.
Ladders: op 2 november 2020 zijn de alle 24 ladders weer gekeurd; alle ladders zijn goedgekeurd → we zijn er dus
goed mee omgegaan en er zuinig op geweest. Ook de positioneringsgordels (dec. 2017 in gebruik genomen) zijn weer
goedgekeurd.
Alle motorzagen zijn in 2020 nagekeken en waar nodig gerepareerd bij Hoogendoorn.
De kleine snoeizaagjes worden tijdens de gewone knotdagen intensief gebruikt; dit jaar zijn er door Ko Bos een 8-tal
zaagbladen vervangen omdat ze gebroken waren of – en dat is nieuw – ze bot waren geworden.
De bosmaaier is door de knotgroep ook in 2020 meermalen gebruikt om oa. brandnetel, wilde roos en andere
“lastige” struiken rond wilgen voor het knotten te verwijderen (Natuurgebiedje van Marrij Zeeman en in de uiterwaard
Schalkwijk). Bij het weidevogelgebied “De Hoon” zijn hoog opgegroeide brandnetels, roos etc. gehakseld en is over
zo’n 400 meter alle gras onder de schrikdraad langs de weg gemaaid.
Helmen: naar aanleiding van de vele klachten over de door LEU in september 2018 verstrekte vervangende gele
helmen zijn door LEU begin 2020 nieuwe (rode) helmen verstrekt met draaiknop aan de achterzijde tbv instellen van
de hoofdmaat. Vrijwilligers vinden ze prima; het is gebleken dat ze ook blijven drijven…..
we zijn er blij mee!
Nieuwe aanhanger. De door de knotgroep al 20 jaar gebruikte particuliere aanhanger kreeg steeds meer gebreken en
werd voor het vervoer van het toenemende aantal materialen voor de grote groep ongeschikt. In oktober 2020 is
daarom – met steun van het K.F. Heinfonds (€ 1.000,--) en een aanhanger-bijdrage van Terecht Anders (€ 750,-- ) een nieuwe dubbelassige SARIS-aanhanger met loofrekken voor de knotgroep aangeschaft. Tijdens de extra
knotacties met 2 of 4 vrijwilligers (zie oktober – december) is de nieuwe aanhanger ingezet; hij bevalt prima!
Stalling materialen en aanhanger: de meeste knotmaterialen (ladders, handzagen, kruiwagens, helmen, etc. én de
aanhanger) staan sinds november 2017 in een gehuurde stalling aan de Achterdijk in Bunnik. Dit gaat nog steeds zeer
goed; er is voldoende ruimte en in overleg met de verhuurder kunnen we er altijd bij. De motorzagen, bosmaaier en
brandstoffen mogen daar niet staan en zijn ondergebracht bij enkele coördinatoren van de knotgroep.
Automatische desinfectie-dispenser: omdat het er in aug./sept. nog op leek dat we in aangepaste vorm weer zouden
kunnen gaan knotten was voor onze knotgroep een uitgebreid corona-protocol ontworpen. Een van de vereisten waren
desinfectie-mogelijkheden. Voor de knotgroep is een automatische desinfectiedispenser (alcohol) aangeschaft die op
knotdagen oa. op de wielkast van de aanhanger bevestigd kan worden, maar ook elders kan worden geplaatst en –
zonder aan te raken – bij het onder het apparaat houden van handen een mooie desinfectie-nevel verspreid.
Organisatie.
Op woensdag 23 september 2020 is de “coördinatoren-contactavond” voor het knotseizoen 2020 – 2021 gehouden.
Met een aantal in de knotgroep actieve coördinatoren, cateraars en de nodige andere knotters met speciale taken zijn
de geplande knotdagen en de nodige activiteiten rond het knotten besproken. Uiteraard was werken conform de
landelijke en de aanvullende LEU “corona-richtlijnen” een belangrijk item. Er wordt altijd gewerkt conform de
richtlijnen van het LEU; deze zijn gelijk aan die van de landelijke overheid + aanvullend voor onze specifieke
vrijwilligerswerkzaamheden. Helaas hebben al onze voorbereidingen niet mogen resulteren in het kunnen en mogen
houden van onze gebruikelijke knotdagen. Echter: de wilgen blijven groeien en onderhoud nodig hebben. Als het weer
kan en mag liggen de meeste voorbereidingen al te wachten “op de plank”.
januari 2021,

Jaap ten Boer.
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