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Duiven,  20 november 2022. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 05 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter,  

 

Koning Thialf, een figuur uit de Germaanse mythologie en schildknaap van de dondergod 

Thor, heeft zijn ijzige vingers uitgestrekt naar onze streken en vannacht heeft het 

flink gevroren. – 60 Celsius meldde het ANP. Een witte wereld waarin het herfstige 

groen en geel bedekt is met een laagje rijp. Mooie vooruitzichten om komende week te 

gaan knotten en wie weet houdt het winterse weer aan.  

De vorige nieuwsbrief werd geheel gevuld door ons project aan de Laarstraat en we 

kunnen meedelen dat “de Laarstraat” gisteren, zaterdag 19 november 2022, planmatig 

afgerond is. De laatste bomen zijn gepoot door Henk en Martin.  

We hebben met elkaar de ideeën, de doelen, de vergezichten van papier vertaald naar 

een prachtige invulling. Er is een pareltje gecreëerd aan de oostrand van Duiven. 

Van woord naar daad, van zeggen wat je doet, naar doen wat je zegt. Een groot 

compliment voor alle leden van de Werkgroep Laarstraat is dan op zijn plaats. 

 

Knotten in de Loowaard en in Groessen bij de familie Blij 

Ook komende zaterdag hopen we op lichte vorst. Met een harde ondergrond kunnen we 

met auto en aanhanger namelijk de Loowaard inrijden. Afgelopen jaar hebben we in de 

Loowaard om-en-om geknot en deze keer maken we de klus af. 

Het takhout dient ook dit jaar als ruwvoer voor de paarden en koeien die de Loowaard 

begrazen; zij zullen de komende periode alles ontdoen van blad en schors als aanvulling 

op hun dieet. 

De werkzaamheden bestaan hier uit het knotten van de bomen en alle bomen ontdoen 

van de wortelaanzet en het stamschot.  

In de pauze bekijken we hoe we zijn gevorderd en zullen we de groep in tweeën opdelen: 

de Loowaard wordt afgerond en we zullen verhuizen naar de Leuvensestraat in Groessen 

om ook daar het werk van afgelopen voorjaar af te ronden. Bij de familie Blij zal onze 

Kees ons verwarmen met een heerlijke lunch en dit momenteel nog een groot geheim en 

“vol verwachting…….” 

 

Tot slot: Wil je je voor 23 november a.s. aanmelden via mail of je zaterdag 26 november  

aanwezig kunt zijn door een mail te sturen aan harry@knotploegduiven.nl 
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Risico-inventarisatie voor de locatie in de Loowaard, aan de Loodijk 3, Loo: 

1. De bomen zijn met hand te zagen. Houd voor ogen dat je niet te dikke bomen moet 

willen zagen. Laat deze staan voor de motorkettingzaag. 

2. De knotwilgen staan op terrein van SBB. 

3. De bomen staan vrij en zijn goed te bereiken. De Knotwilgen zijn aan een zijde 

afgegaasd ter bescherming tegen vraat van de paarden en koeien. 

Meld even wanneer het gaas losschiet door vallend hout, zodat we weten wat te 

herstellen. 

4. Waarschuw elkaar voor vallend hout. Houd de wind in de gaten. 

5. Kleed je goed op het weer. N.B. Volg het weerbericht in de gaten. 

6. Volg de aanwijzingen van de locatieleiders op. 

7. Snoeihout uit de wilgen over het gaas in de Loowaard deponeren. 

8. Op locatie zijn wij mobiel te bereiken onder volgende mobiele telefoonnummers:  

06-46393027 (Joop Bakker) of 06-10304986 (Harry Bouman). 

De locatie is bereikbaar per ambulance.  

9. Indien nodig: motorkettingzaag. Er kan alleen gezaagd worden met veiligheidskleding 

(zaaglaarzen, broek en jas), helm met gezichtsrooster en gehoorbescherming. 

Het zaagprotocol is hierbij uitgangspunt en leidraad. 

10. Werk je de nabijheid van een motorkettingzaag gebruik dan oordoppen die je in de 

groene gereedschapskist kunt vinden. 

11. Er is veel stamschot: een veiligheidsbril is geen overbodige luxe. 

12. Tot slot: Het is geen risico, maar werkt wel preventief:  

 

Een belangrijke werkafspraak op elke locatie: Maak eerst je knotwilg af en ruim 

het hout op voordat je aan een nieuwe boom begint. 

De verzamelplaats en parkeren 

Parkeren aan de Loodijk. Op de Loodijk geldt een parkeerverbod. 

Auto’s mogen dus niet op de Loodijk geparkeerd worden en ons verzoek is om bovenaan 

de Loodijk / Husselarijdijk te parkeren. Hier is voldoende ruimte, zodat we het overige 

verkeer niet hinderen. 

Alle afspraken voor zaterdag 26 november 2022 op een rij gezet: 

wanneer? Zaterdag 26 november 2022. 

waar? Loodijk 3 in Loo. 

duur Van 09.00 uur – 12.30 uur. 

locatieleiders Bestuursleden van Knotploeg Duiven. 

verzamelpunt In de Loowaard in Loo 

aanwezig 09.00 uur voor korte instructie en uitpakken aanhanger. 
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Detailkaart van de verzamel- en werkplek Loowaard in Loo 

 

 

Detailkaart van de verzamel- en werkplek fam. Blij Leuvensestraat in Groessen  

 

Met najaarsgroet, 

het bestuur van Knotploeg Duiven, 

Dick van den Berg, Harry Bouman,  

Piet Dijkstra, Rudi Goossens en Joop Bakker. 

Parkeren 


