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Duiven,  25 september 2022. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 02 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter,  

 

Poelen opschonen op zaterdag 01 september 2022 

17 september hebben we “bergen” werk verzet en vier poelen opgeschoond. En 

soms word je dan verrast door werkzaamheden van het waterschap. De poel aan 

de Heilweg is aangesloten op de afwateringssloot en tot een grote plas, 

verscholen in het struweel, ongevormd.  

De vrijgekomen grond is gebruikt voor een aarden wal die de Heilweg en de 

bosschages scheidt. De tijd zal leren welk effect het heeft op flora en fauna. 

 

Zaterdag 1 oktober aanstaande starten we met de tweede ronde poelen 

opschonen. We starten aan de Westsingel bij de bijenstal. We splitsen in twee 

kleine groep om in Groessen twee kleine poelen onder handen te nemen: aan de 

Rijswijksestraat en aan de Leuvensestraat. 

 

We sluiten de werkochtend af aan de Laarstraat. Ons project dat we sinds een 

jaar onder onze hoede hebben. Een mooie moment om met eigen ogen te 

aanschouwen wat het effect is van alle inspanningen en werkzaamheden van het 

afgelopen half jaar. Henk en Martin zullen een kleine rondleiding geven en 

vertellen over uitgevoerd werk, flora en fauna. 

Vanzelfsprekend gaan we ook aan het werk (als de tijd het toelaat): het 

snipperpad moet verder aangevuld worden met houtsnippers, de bankjes op de 

juiste plek zetten, maaien, harken en sjouwen staan als werkzaamheden op de 

agenda. 

 

Kees zal ons hier rond half een verblijden met een heerlijke lunch. De leden van 

de werkgroep Laarstraat gaan -indien nodig- ook na de lunch nog een poosje door. 

 

De Werkgroep Laarstraat is afgelopen week bijeen geweest en mooie ideeën en 

plannen staan op stapel. De maandagavond (om de veertien dagen) wordt het 

vaste werkmoment. Wil je participeren, kan dat.  

Meld je aan via het volgende mailadres o.v.v. naam en 06-nummer: 

martin.werker@freeler.nl Martin zal je toevoegen aan de app-groep, zodat snel 

op de hoogte bent van acties en werkzaamheden. 

N.B. Komende periode is het vroeg donker en zullen incidenteel werkzaamheden 

op de zaterdag worden uitgevoerd. 
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Om een goede indruk te krijgen van de afgelopen maanden, geeft onderstaande 

link een prachtig beeld: 

https://www.youtube.com/watch?v=MBJUTHxJgyY&ab_channel=radiomozaiek 

 

Harrie Wolters heeft onze werkzaamheden gevolgd voor TV en Radio Mozaïek.  

 

Op het tijdstip van schrijven zijn de weersvooruitzichten voor komende week 

zeer aangenaam. Je kunt je uitleven in en rond de poelen in Duiven, Groessen en 

Loo. Je bent welkom. 

 

Het overzicht voor de tweede werkochtend op 1 oktober 2022 a.s. 

 
Overzicht poelen met werkzaamheden en materialen 

Locatie Oppervlakte Werkzaamheden Materialen 

Westsingel / 

Engsestraat 

rondom de 

Bijenstal 

Uren: 1,5 op 

basis van 10 man. 

Wilgenopslag met prunus-

trekker verwijderen. 

Riet maaien met 

bosmaaier. 

 

Toegangspad naar poel 

vrijmaken en maaien. 

Rondom poel begroeiing 

maaien en op hopen vlijen. 

 

In sloot en poel 

wilgenopslag uitrekken 

met prunustrekker en 

riet afzetten. 

N.B. Bodem poel is zompig 

tijdens schouwen. 

 

bosmaaiers 

reciprocateur 

harken 

takkenscharen 

prunustrekkers 

spitvork 

 

Op locatie groep 

splitsen: werken aan 

de Westsingel / 

langs fietspad en in 

de poel. 

Leuvensestraat 

aan de rand van 

de Betuwe- 

lijn. 

 

Via achterkant 

en sloot te 

bereiken. 

 

ca. 150 m2 

 

Uren: 1 

Drooggevallen poelen met 

egale bodem. 

Wilgenopslag in de poel. 

 

 

Takken op ril in bosje. 

 

bosmaaier, 

takkenscharen, 

harken, handzagen 

en evt. kettingzaag. 

 

Geschikt voor ca. 6 

man. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBJUTHxJgyY&ab_channel=radiomozaiek
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Achtergaardse-

straat / 

Rijswijksestraat 

 

 

 

ca. 150 m2 

 

Uren: 1 

Drooggevallen poel met 

vochtige bodem met riet 

en lisdodden. 

Aan de rand staan flinke 

wilgen. De kunnen 

opgekroond worden. 

 

Takhout aan de rand van 

perceel i.v.m. afvoeren. 

bosmaaier, 

takkenscharen, 

harken, handzagen 

en evt. kettingzaag. 

 

 

Geschikt voor ca. 6 

man. 

 

 

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.  

4. De poelen kunnen zompig en drassig zijn.  

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 

Tot slot: Wil je je voor 29 september a.s. aanmelden via mail of je zaterdag 01 oktober  

aanwezig kunt zijn door een mail te sturen aan harry@knotploegduiven.nl 
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Alle afspraken voor zaterdag 01 oktober 2022 op een rij gezet: 

wanneer? Zaterdag 01 oktober 2022 

waar? Diverse locaties rond Duiven en Groessen  

duur 09.00 – 12.30 uur 

locatieleiders Bestuur Knotploeg Duiven 

verzamelpunt Westsingel bij ingang bijenstal 

benodigdheden Handschoenen, geschikte kleding en schoeisel (laarzen) 

 

Detailkaarten van de werklocatie en verzamelplek voor 01 oktober 2022. 

Westsingel 

 

 

 

 

 

 

Nascholing en onderhoud vaardigheden 

Bosmaaier 

Ook dit gereedschap gebruiken we vooral rondom de poelen en indien nodig om 

ondergroei te verwijderen bij knotwilgopstanden. Ook hiervoor wil het bestuur 

bekwame en goed opgeleide poelers en knotters. Dit jaar wordt er ook instructie 

gegeven in het hanteren en gebruiken van de bosmaaier. Ook hiervoor zullen we 

gecertificeerd worden. 

 

Met een hartelijke groet, 

het bestuur van Knotploeg Duiven, 

Dick van den Berg, Harry Bouman,  

Piet Dijkstra, Rudi Goossens en Joop Bakker. 

 


