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Duiven,  30 augustus 2022. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 01 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter,  

 

Terugkijkend op een prachtige zomer met veel hogedrukgebieden en dito hoge 

temperaturen kondigt zich over enkele dagen de herfst aan. Overal om ons heen 

zijn sporen van droogte zichtbaar: bomen verliezen uit voorzorg bladeren en 

vruchten, beken staan droog en de grondwaterstand is wederom ongekend laag. 

Herfst betekent ook dat “het groene seizoen” weer opgestart wordt. 

Traditiegetrouw gebeurt met onderhoudswerkzaamheden aan verschillende 

poelen in onze gemeente Duiven. 

Verderop in deze Nieuwsbrief lees je daar meer over. 

 

Poel aan de Laarstraat 

Het tweede deel van het afgelopen seizoen heeft vooral in het teken gestaan van 

diverse initiatieven en werkzaamheden rondom de poel en het terrein aan de 

Laarstraat.  

Op 2 juli jl. is er door zo’n zestig kinderen en begeleiders “geroefeld”. Begeleid 

door knotters hebben kinderen gesproeid, snippers geschept, gekruid en 

uitgeharkt over het snipperpad, hooi geharkt en op hooiruiters gevlijd. Kortom, 

er is die ochtend veel werk verzet. 

Inmiddels is er een “werkgroep Laarstraat” ontstaan en deze groep komt via een 

oproep via Whatsapp op het terrein bij elkaar om werkzaamheden uit te voeren. 

Martin Werker en Henk Bloemberg zijn de kartrekkers. We werken ’s avonds 

zo’n twee uur en doorgaans met vier à vijf vrijwilligers. 

 

Wat is er in de afgelopen periode aan werk verzet? 

Twee takkenrillen aangelegd, berenklauwen afgezet, sinusbeheer toegepast, 

gemaaid en hooi afgevoerd (om te verschralen), hooiruiters gemaakt en gevuld en 

uiteraard gesproeid met water uit de poel (toen het toegestaan was). Het 

snipperpad is verlengd en gevuld met snippers. Elke bezoeker kan nu om de poel 

heen lopen. Twee bankjes zijn geschuurd, gestraald en inmiddels geverfd. 

(binnenkort worden deze definitief op hun plek gezet). Dick en Henk zijn druk 

bezig om flora en fauna te determineren. Achterop het terrein staat een 

bijenkast. 

 

Nu lijkt het bovenstaande alleen maar “hosanna”. Echter, het langdurig droge 

weer heeft de essensingel de nekslag gegeven. Dit, ondanks het veelvuldige 

sproeien door leden van de werkgroep. Wat wij ervan geleerd hebben, is dat de 
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zaailingen niet diep genoeg gepoot zijn in de zware klei. Op het talud is de grond 

gefreesd en daardoor slaan de opstanden hier beter aan. 

 

De samenwerking met gemeente Duiven rondom de poel en het terrein verloopt 

uitstekend en als Knotploeg krijgen we alle ruimte om ideeën te ventileren en te 

realiseren.  

Ideeën en uitvoeringen “van onderop” en het mooie ervan is dat het ene idee het 

andere oproept. 

Komend seizoen zal er met grote regelmaat buiten de reguliere knotochtenden 

ook nog gewerkt (kunnen) worden op het terrein aan de Laarstraat. 

Heb je interesse, tijd en energie om te participeren in de werkgroep? Meld je 

dan aan met je 06-nummer via harry@knotploegduiven.nl, zodat je toegevoegd 

wordt aan de appgroep “Laarstraat”. 

 

Bestuurswisselingen 

Eind juni 2022 hebben Wim Harmsen en Erik de Haan zich teruggetrokken uit 

het bestuur van Knotploeg Duiven. Verschil van inzicht inzake ingeslagen koers, 

werkzaamheden en richting van Knotploeg Duiven liggen onder meer ten 

grondslag aan hun besluit. 

Via deze weg bedanken we zowel Erik als Wim voor hun jarenlange inzet en 

betrokkenheid bij onze Knotploeg. 

Via deze weg heten we Piet Dijkstra en Rudi Goossens welkom in het bestuur. 

Beiden hebben hun respectievelijke taken inmiddels opgepakt.  

Deze wisseling leidt tot de volgende invulling en taakverdeling: 

 

Piet Dijkstra Logistiek en gereedschap 

Rudi Goossens Gereedschap: onderhoud en beheer 

Dick van den Berg Secretaris 

Harry Bouman Penningmeester 

Joop Bakker Voorzitter 

 

Activiteitenkalender voor seizoen 2022-2023  

(N.B. Onder voorbehoud!) 

Onderstaande data en locaties vind je ook op onze website en wijzigingen 

locaties zijn mogelijk. 
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Poelen opschonen op zaterdag 17 september en 01 okotber 2022 

Bij het schouwen van verschillende poelen zal het je niet verbazen dat alle 

poelen drooggevallen zijn. Enkele poelen hebben nog een vochtige bodem, met 

uitbundige begroeiing. 

 

We verzamelen en starten dit keer aan de Schraleweidsestraat. Er is hier veel 

parkeerruimte en de kleine poelen hebben we het afgelopen jaar niet 

opgeschoond. De begroeiing in en om de poel is uitbundig.  

 

Opschonen van een poel houdt in dat de begroeiing grotendeels verwijderen: 

afmaaien of afzetten en het riet, lisdodden, biezen, wilgen- of elzenopslag op de 

oever op stapels leggen. 

 

Hieronder vind je het overzicht voor de eerste werkochtend van 17 september: 

  

17 september 2022 Poelen opschonen I 

01 oktober 2022 Poelen opschonen II 

22 oktober 2022 Oefenochtend motorketting 

04 november 2022 Je klas kan de boom  

Makandra Busi 

05 november 2022 Landelijke Natuurwerkdag 

26 november 2022 Loowaard 

17 december 2022 Beerenclauwstraat (voor- en 

achteraan) 

30 december 2022 Oliebollenknotten Engsestraat bij 

fam. Odekerken 

07 januari 2023 Rijksweg en Bijenstal Westsingel  

28 januari 2023 Kandia I in Groessen 

18 februari 2023 Rijnstrangenweg bij fam.Van Dalen  

04 maart 2023 Oliemolen Berghoofdse Veer 

11/18 maart 2023 NL Doet 

01 april 2023 Terugkomdag diverse locaties 

xx juli 2023 Roefeldag 2023 locatie: n.t.b. 
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Overzicht poelen met werkzaamheden en materialen 

Locatie Oppervlakte Werkzaamheden Materialen 

Schraleweidse 

straat 

 

Actie:  

17-09-2022 

ca. 200 m2 

 

 

Uren: 1 op basis 

van 5 man. 

Poel staat droog en vol 

met wilg, els en riet. 

Met bosmaaier ook hoog 

onkruid afmaaien. 

Toegangspad maken 

Takkenschaar en 

bosmaaiers 

 

Geschikt voor ca. 4 

man. 

Den Oldenhoek 

Poel I en II 

 

 

 

 

 

 

Actie:  

17-09-2022 

ca. 1500 m2 

 

Verwijderen we 

opslag wilg. 

Lukte bij 

schouwen met de 

hand. 
 

Uren: 1,5. 

Drooggevallen poelen met 

egale bodem. 

Wilgenopslag en veel 

kruiden op talud. 

 

Goed te bereiken over 

akker.  

N.B. Alles meenemen. 

2 / 3 bosmaaiers 

harken 

takkenscharen 

prunustrekkers 

 

 

 

 

Geschikt voor grote 

groep poelers 

Leuvensestraat 

aan de rand van 

de Betuwe- 

lijn. 

Via sloot te 

bereiken. 

Actie:  

17-09-2022 

ca. 150 m2 

 

Uren: 1 

Drooggevallen poelen met 

egale bodem. 

Wilgenopslag in de poel. 

 

Takken op ril in bosje. 

 

Takkenscharen, 

handzagen en evt. 

kettingzaag. 

 

Geschikt voor ca. 4 

man. 

 

 

Achtergaardse-

straat / 

Rijswijksestraat 

 

 

Actie:  

17-09-2022 

ca. 150 m2 

 

Uren: 1 

Drooggevallen poel met 

vochtige bodem met riet 

en lisdodden. 

Aan de rand staan flinke 

wilgen. 

Takhout aan de rand van 

perceel i.v.m. afvoeren. 

Handzagen, 

kettingzaag, 

bosmaaier en 

harken 

 

Geschikt voor ca. 4 

man 

Heilweg 

 

 

 

 

 

Actie:  

01-10-2022 

Aanvang om  

09.00 uur 

ca. 1500 m2 

Beide poelen 

staan droog op 

het moment van 

schouwen. 

 

 

Uren: 1,5 op 

basis van 10 man. 

Riet en lisdodden op 

bodem poel maaien en 

afvoeren op talud. 

Tevens snoeien van 

randbegroeiing: afzetten 

en opkronen van bomen. 

2 / 3 bosmaaiers 

met drietandsmes 

Helmen, gehoor-

bescherming en 

brillen  

Harken 

 

Geschikt voor grote 

groep 
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Risico-inventarisatie rondom het opschonen van poelen  

1. Draag een bril en gehoorbescherming (aanwezig in gereedschapskisten).  

2. De poelen liggen geïsoleerd en een eind van de doorgaande weg.  

3. De poelen zijn goed te bereiken, maar ondergrond is ongelijk.  

4. De poelen staan droog.  

5. Volg de aanwijzingen van de locatieleiders op.  

6. Bewaar afstand bij de draaiende bosmaaier: lawaai en rondspringende delen van riet 

en wilg. 

Aandachtspunten: 

• Flora en fauna: Poel vooraf schouwen op amfibieën en bijzondere begroeiing. 

• Niet te vroeg gemotoriseerd starten i.v.m. bewoning. 

• Veiligheidsmaterialen (PBM): helmen, handschoenen, gehoor- en 

gezichtsbescherming, veiligheidsschoeisel. 

• Fysiek zwaar werk: 

• Veel drinken. 

• Extra set droge shirts mee. Regelmatig pauzeren (elk half uur) met feedback. 

• Eén veiligheidscoördinator per locatie en is te herkennen aan geel hesje. 

Gebruikt een  fluit als herkenningssignaal. 

Zelf meenemen 

handschoenen 

koffie en water 

iets te eten voor de energie 

oude kleding laarzen of stevige schoenen 

Voor lunch wordt gezorgd door Kees die dit jaar weer de meest heerlijke maaltijden 

gaat klaarmaken! Kes dank daarvoor! 

Tot slot: Wil je je voor 14 september a.s. aanmelden via mail of je zaterdag 

17september aanwezig kunt zijn door een mail te sturen aan harry@knotploegduiven.nl 

Alle afspraken voor zaterdag 17 september op een rij gezet: 

wanneer? Zaterdag 17 september 2022 

waar? Diverse locaties rond Groessen en Duiven 

duur 09.00 – 12.30 uur 

locatieleiders Bestuur Knotploeg Duiven 

verzamelpunt Schraleweidsestraat tegenover fruitbedrijf “De Stokhorst” 

benodigdheden Handschoenen, geschikte kleding en schoeisel (laarzen) 
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We starten dit keer in Groessen en werken op een aantal fraaie en rustige 

plekken.  

Met een zomerse groet, 

het bestuur van Knotploeg Duiven, 

Dick van den Berg, Harry Bouman, Piet Dijkstra, Rudi Goossens en Joop Bakker. 

  

 

 


