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Duiven,  29 oktober 2022. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 04 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter,  

 

In de vorige Nieuwsbrief gemeld dat we in een volgende meer aandacht aan de 

activiteiten zullen besteden. Deze vierde Nieuwsbrief staat helemaal in het teken van 

de Laarstraat. 

 

De jongste loot aan de stam van Knotploeg Duiven is de “Werkgroep Laarstraat” en deze 

enthousiastelingen zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest met allerhande 

activiteiten op en rond “ons pareltje” aan de Laarstraat.  

 

Een klein overzicht van uitgevoerde werkzaamheden aan de Laarstraat: sproeien, 

berenklauwen afzetten, maaien met de bosmaaier en/of de vingerbalk, hooi harken, gras 

afvoeren, de hooiruiters bijvullen, monitoren van flora en fauna, kruien en scheppen van 

snippers voor het snipperpad, schuren van de bankjes, bouwen van een composthoop en 

deze vullen, oud hooi afvoeren, het talud onkruidvrij maken, dood hout verwijderen op 

talud, stamschot op knotwilgen verwijderen en …… 

 

Ongetwijfeld is er werk onbenoemd gebleven. Op de vernieuwde website zal de 

Laarstraat een mooie plek krijgen, zodat een ieder kan zien wat een werk er is verzet 

het afgelopen jaar. We zijn inderdaad een kalenderjaar aan het werk en de afrondende 

opbouw fase gaat nu in. 

 

Zaterdag 12 november 2022 aanstaande wordt de beplanting uitgebreid en de 

elzensingel voor de tweede keer gepoot. Dit keer hopelijk met meer succes. Het poten 

van bomen (een 5-tal bomen wordt op een later tijdstip geleverd) en struiken is 

succesvoller wanneer dit in het najaar gebeurt. 

Henk en Martin hebben de beplanting meer afgestemd op de insecten, vlinders en 

vogels. Dit om de diversiteit op het terrein te vergroten en te versterken. 

 

Vele handen maken licht werk en er moet veel gepoot worden. Henk en Martin hebben 

erover nagedacht en een beplantingsschema opgesteld. Dit willen we zaterdag 12 

november uitvoeren en hiervoor vragen we om “handen” en gereedschap in de vorm van 

spades en/of grondboren. Wanneer je er bent, wil jij dan je eigen grondboor of spade 

meenemen? De grond waarop de elzen moeten worden gepoot is vooraf gefreesd door 

Segers. De grond op het talud niet dus dat wordt buffelen.   

 

Heb je tijd en energie en ben je bereid om deze ochtend om “ons pareltje” aan de 

Laarstraat te helpen verfraaien, meld je dan aan via onderstaand mailadres  

Harry Bouman: harry@knotploegduiven.nl 

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

mailto:harry@knotploegduiven.nl


 

Knotploeg Duiven 
 

We sluiten af met een warme hap van Kees. Neem voor de pauze zelf koffie / thee / 

water en een tussendoortje mee. 

Alle afspraken voor klussen aan de Laarstraat op 12 november op een rij gezet: 

wanneer? Zaterdag 12 november 2022 

waar? Laarstraat in Duiven 

duur 09.00 – 12.30 uur 

locatieleiders Henk Bloemberg en Martin Werker 

verzamelpunt Poel aan de Laarstraat 

benodigdheden Handschoenen, geschikte kleding en schoeisel en eigen spades / 

grondboor 

 

 

“Wikke en Martin aan het werk met de vingerbalk”.  

Met een herfstgroet, 

Werkgroep Laarstraat en het bestuur van Knotploeg Duiven, 

Henk Bloemberg, Martin Werker, Dick van den Berg,  

Harry Bouman, Piet Dijkstra, Rudi Goossens en Joop Bakker. 

 
Bijlage: Plantenlijst  
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Plantenlijst Laarstraat met Latijnse namen en aantallen. 

 

Elzen  Zwarte els Alnus glutinosa  400 planten  400 

 

Notenbomen         Juglans nigra  2 bomen  2 

 
Vlier    Sambucus nigra  5 groepen x 7 planten 35 
 
Gelderse roos   Viburnum apulus 5 gr x 7 planten  35 
 
Krentenboompje   Amelanchier ovalis 5 gr x 7 planten  35 
 
Hulst    Ilex aquifolium      5  stuks   5 
 
Lijsterbes   sorbus aucuparia 5 gr x 7 planten  35 
 
Vlinderstruik    Buddleja  7 gr x 7 planten  49 
 
Zoete kers    Prunus avium  1 boom   1 
 
Hazelaar    Corylus avellana 5 gr x 7 planten  35 
 
Wilde appel    Malus sylvestris  1 boom   1 
 
Kruisbes     Ribes uva-erispa 5 gr x 7 planten  35 
 

Kardinaalsmuts   Euonymus europaeus 5 gr x 7 planten  35 

 
Rode kornoelje   Cornus sanguinea 5 gr x 7 planten  35 
 
Gele kornoelje   Cornus mas  5 gr x 7 planten  35 
 
Sporkehout/vuilboom  Rhamnus frangula  5 gr x 7 planten  35 
 

Winterlinde   Tilia cordata  1 boom   1 

 


