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Duiven,  26 oktober 2022. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 03 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter,  

 

Voorjaarstemperaturen met zomerse waarden. Zo zijn de weersomstandigheden 

momenteel het best te omschrijven. Weer of klimaat? Het KNMI meldde vanmiddag dat 

we deze week te maken hebben met een aanhoudende zuidelijke windstroming met hoge 

temperaturen uit Spanje en Marokko. 

Aangenaam om buiten te zijn en te werken.  

De afgelopen maanden is het bestuur, maar zeker ook de werkgroep “Laarstraat” 

doorlopend actief geweest.  

 

Binnenkort zal de vernieuwde website gelanceerd worden met een pagina voor 

werkzaamheden en activiteiten aan de Laarstraat. 

We hebben succesvol een tiental poelen opgeschoond binnen onze gemeente. Een 

opfriscursus motorkettingzagen gegeven. Onze aanhanger nagelopen en opnieuw 

ingericht, het motorgereedschap schoongemaakt en waar nodig is een onderhoudsbeurt 

gegeven, het bestuur heeft twee keer vergaderd om de activiteiten voor dit seizoen 

door te spreken en af te stemmen en de draaiboeken voor de eerste twee grote groene 

activiteiten te actualiseren. Daarnaast is veel zichtbaar en onzichtbaar voorwerk gedaan 

door verschillende bestuursleden. ’t Is duidelijk: We hebben zin in dit nieuwe seizoen.  

Deze derde nieuwsbrief staat in het teken van onze jaarlijkse start: “Je Klas Kan De 

Boom In” of JKKDBI op vrijdag 04 november en de Landelijke Natuurwerkdag op 

zaterdag 05 november 2022 aanstaande. 

 

"Je Klas Kan De Boom In" op vrijdag 04 november a.s. en Landelijke 

Natuurwerkdag op zaterdag 05 november 2022. 

Dit jaar voor de vijftiende keer, het derde lustrum voor Knotploeg Duiven en dit 

jaarlijkse hoogtepunt voor kinderen en knotters. Om dit jubileum kracht bij te zetten, 

zal de burgemeester van Duiven, de heer Huub Hieltjes, de opening verrichten op 

vrijdagochtend in aanwezigheid van de kinderen van groep 8 van “Het Veer”.  

De eerste tak zal vakkundig door onze burgervader afgezet worden, aangezien de heer 

Hieltjes onze werkzaamheden enkele keren praktisch gesteund heeft.  

Dit jaar zullen we met drie basisschoolgroepen bij “Makandra Busi” de wilgen van hun 

kruin ontdoen. Leerlingen uit groep 7 en 8 van Het Veer en Remigius uit Duiven en van 

Het Startblok uit Westervoort zullen onder begeleiding van knotters, leerkrachten en 

ouders zagen, slepen en takken versnipperen. 
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“Makandra Busi” of “Ons Bosje” is de naam gegeven door Hanno Ambaum, in de jaren 

negentig, jongerenwerker in de gemeente Duiven, aan de rij met een kleine tachtig 

knotwilgen bij de hockeyvelden van de WesterDuiven. 

Een locatie, die door de ligging zeer veilig en geschikt is voor kinderen: kleine en grote 

bomen, een geschikte hoogte, geen passerend verkeer en we knotten om-en-om, zodat 

vallend hout geen gevaar zal zijn. 

Ben je als knotter geïnteresseerd en bereid om tijdens deze dag te assisteren en te 

genieten van enthousiaste kinderen, meld je dan aan via onderstaand mailadres  

Harry Bouman: harry@knotploegduiven.nl 

(Dit i.v.m. catering en het verdelen van taken op de dag zelf.) 

Alle afspraken voor JKKDBI op vrijdag 04 november op een rij gezet: 

wanneer? Vrijdag 04 november 2022 

waar? Makandra Busi bij de hockeyvelden van WesterDuiven 

duur 08.00 – 14.30 uur 

locatieleiders Bestuur Knotploeg Duiven 

verzamelpunt Schouwpad bij hockeyvelden 

benodigdheden Handschoenen, geschikte kleding en schoeisel 

 

Detailkaart van de verzamel- en werkplek Makandra Busi in het Horsterpark 

 

5 november zie volgende pagina. 
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Landelijke natuurwerkdag op zaterdag 05 november 2022 “Werken in het wilgenbos 

achter de jeu-de-boule-baan” 

“Ergens aan beginnen is geen kunst. Iets afmaken wel.” Vorig jaar was dit eveneens de 

locatie voor onze startactiviteiten van het groene werkseizoen, maar deze werkplek is 

met honderden wilgen te groot om in een keer alles te knotten. Ook dit prachtige stuk 

van Duiven is zeer geschikt voor klein en groot om te werken. 

Voor elke vaardigheid is er een passende wilg. Grote en kleine, met dikke en dunne 

twijgen of je gaat gewoon slepen en takhout versnipperen. 

Voor velen van ons is de Landelijke Natuurwerkdag de eerste reguliere werkdag van het 

seizoen. Ook dit jaar organiseren we deze werkdag weer i.s.m. gemeente Duiven. We 

werken op gronden van de gemeente en over de geplande werkzaamheden hebben we 

contact gehad met de afdeling “Realisatie en Beheer” (met Benjo van den Bosch en 

Robert Roording van afd. groenbeheer). De catering en de tent, maar ook de afvoer van 

takhout zal gemeente Duiven voor haar rekening nemen. 

Wellicht ten overvloede: het schouwpad is een veelgebruikte wandelroute. We zullen 

rekening moeten houden met passanten en het pad beloopbaar houden is dus “een 

opdracht”. Brandnetels en bramen zijn inmiddels afgezet met de bosmaaier door Rudi en 

het terrein is begaanbaar te noemen.  

De draaiboeken en voorbereidingen zijn gemaakt. Wij hebben er zin in. 

Kom je op “de Aftrap” van het Groene Seizoen, de Landelijke Natuurwerkdag 2022,  

meld je dan aan via volgend mailadres: Harry Bouman: harry@knotploegduiven.nl 

 

Alle afspraken voor zaterdag 05 november 2022 op een rij gezet: 

wanneer? Zaterdag 05 november 2022 

waar? Wilgenbos achter de jeu-de-boule-baan en DVV-velden 
duur 09.00 – 12.30 uur 

locatieleiders Bestuur Knotploeg Duiven 

verzamelpunt Tent bij parkeerplaats DVV-terrein 

benodigdheden Handschoenen, geschikte kleding en schoeisel (laarzen) 
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Een mooie afsluiter: “De boom die de meeste insecten trekt” 

 

Geen andere boom trekt zoveel insecten als de wilg. Goed nieuws, niet alleen voor die 

kriebel- en fladderbeestjes, maar bijvoorbeeld ook voor vogels die ze graag opeten. 

 

In het herfstnummer 2018 van Puur Natuur, tijdschrift van Natuurmonumenten, staat 

een top tien van bomen die veel insecten trekken. 

Detailkaart van de verzamel- en werkplek Wilgenbos in het Horsterpark  

 

 

Met een herfstgroet, 

het bestuur van Knotploeg Duiven, 

Dick van den Berg, Harry Bouman,  

Piet Dijkstra, Rudi Goossens en Joop Bakker. 


