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Duiven,  05 december 2022. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 06 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter,  

 

Ditmaal geen ‘prachtig proza’ van onze Voorzitter maar een woord tot alle knotters van 

de penningmeester. Is ons geld op zullen jullie denken? Houdt het bestuur er energie 

onzuinige motorkettingzagen op na en zijn de kosten van onze energieleverancier zo 

gestegen dat de kas leeg is….niets van dat alles. 

Enkele weken geleden bereikte ons het bericht van Arjan Vriend, directeur-bestuurder 

van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, dat Joop de prijs als ‘Landschapsknokker’ 

unaniem is toegekend door een veelkoppige jury. 

De Landschapsknokker is een vrijwilliger die zich al langere tijd bijzonder inzet voor 

het landschap en het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Ieder jaar roept 

SLG een vrijwilliger uit tot Landschapsknokker, met deze prijs wil SLG de aandacht 

vestigen op de maatschappelijke relevantie van vrijwilligerswerk in het landschap. Joop, 

onze voorzitter, maakt zich natuurlijk al 25 jaar verdienstelijk met al zijn energie en 

inzet voor de Knotploeg Duiven en in ruime mate voor het Liemerslandschap. 

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/landschapsknokker-2021-naar-albert-smit/ 

Joop zal 17 december tijdens onze knotochtend de Landschapsknokker uit handen van 

Arjan Vriend van SLG ontvangen. SLG zal zorg dragen voor een versnapering tijdens de 

koffie. Een feestelijke gebeurtenis waarbij we jullie willen oproepen zoveel mogelijk 

aanwezig te zijn om Joop een warm maar vooral groen hart toe te dragen. 

Knotten aan de Beerenclaauw in Groessen 

Een straat met twee locaties. We verzamelen bij de boerderij met de naam “De Kleine 

Beerenclaauw” op de hoek met de Heiliglandsestraat. Hier maken we op de bekende 

wijze werkafspraken en dit keer zullen we goed bespreken hoe we het takhout 

achterlaten. Dit op verzoek van de chauffeur van de buitendienst van gemeente Duiven. 

Kleine stapels met de konten naar de weg, zodat deze veilig kunnen liggen en vlot kunnen 

worden afgevoerd. 

 

Ook dit keer zullen we splitsen; twee ploegen. Vooraan wordt er vooral gewerkt tot 

10.00 uur met handgereedschap en op de tweede locatie is er sprake van achterstallig 

onderhoud. De opstanden zijn zwaar en met gemotoriseerd gereedschap is dit beter af 

te zetten. Voor beide plekken geldt: de Beerenclaauw is een doorgaande straat en er 

wordt vooral veel gebruikt door fietsers.  De veiligheidsborden en pionnen zullen 

geplaatst worden om passanten te attenderen op vallend hout. Dit laatste moet snel van 

het wegdek verwijderd worden om voorbijgangers niet te hinderen.  

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/landschapsknokker-2021-naar-albert-smit/
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Tot slot: Wil je je voor 15 december a.s. aanmelden via mail of je zaterdag 17 

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

Let op voor lunch, frisdrank en een versnapering bij de koffie wordt gezorgd! Koffie 

en/of thee zelf meenemen! 

Risico-inventarisatie voor de locatie Beerenclaauw in Groessen: 

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

takken moet willen zagen. Laat deze staan voor de motorkettingzaag. 

De bomen op locatie 2 kennen zware takken en zijn daardoor goed met de 

kettingzaag af te zetten. N.B. Deze bomen staan bij een houten afrastering. 

2. De knotwilgen staan op terrein van gemeente Duiven. 

3. De bomen staan vrij en zijn goed te bereiken. De knotwilgen bij locatie 1 zijn aan een 

zijde afgegaasd bij een weiland. Bij locatie 2 staan ze bij een houten afrastering. 

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. 

6. Volg de aanwijzingen van de locatieleiders op.  

7. Snoeihout uit de wilgen met de konten naar de weg op stapels. 

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 

aanhanger kunt vinden. 

11. Er is stamschot: een veiligheidsbril dragen is aan te raden ligt in de aanhanger. 

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. 

 

Alle afspraken voor zaterdag 17 december 2022 op een rij gezet: 

wanneer? Zaterdag 17 december 2022. 

waar? Beerenclaauwstraat in Groessen. 

duur Van 09.00 uur – 12.30 uur. 

locatieleiders Bestuursleden van Knotploeg Duiven. 

verzamelpunt Kruising Beerenclauwstraat 8 

aanwezig 09.00 uur voor korte instructie en taakverdeling  

  

mailto:harry@knotploegduiven.nl
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Detailkaart van de verzamel- en werkplek Beerenclaauw in Groessen 

https://goo.gl/maps/UGeqp6YfiRakrb3t9 

 

 

Met winterse groet, 

het bestuur van Knotploeg Duiven, 

Dick van den Berg, Harry Bouman,  

Piet Dijkstra, Rudi Goossens en Joop Bakker. 

 

 

 

 

Werkplek 1 
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Verzamelplek
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