
 

Knotploeg Duiven 
 

Duiven,  1 januari 2023. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 08 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter, 

 

Goede wensen voor 2023 

Allereerst wenst het bestuur alle knotters en natuurlijk ook een ieder die je liefhebt 

een gezond, voorspoedig en natuurlijk een groen 2023 toe. Dat het jaar jou brengt wat 

jij ervan verwacht.  

 

Zaterdag 07 januari 2023, knotten aan de Rijksweg in Duiven. 

Een vertrouwde en prachtige plek op een mooie zichtlocatie aan de Rijksweg. Een van de 

oudste verharde wegen van Duiven: in het midden van de achttiende eeuw al verhard. 

Dat vanwege de grote bierbrouwerij die Duiven al huisvestte. Napoleon bracht eenheid 

in  geheel van Rijkswegen, wegen aangelegd en onderhouden door het Rijk. Onze locatie 

heeft dus een behoorlijke historie. 

De te knotten wilgen zijn op leeftijd, maar ze halen het niet bij de ouderdom van de 

machtige eiken die de Rijksweg omzomen.  

We werken bij de start van 2023 op een mooie plek: ruim twintig wilgen aan de rand van 

een akker gelegen aan een sloot, die gescheiden wordt met een fietspad door een schuin 

talud. Het veel gebruikte fietspad vormt een aandachtspunt komende zaterdag. Vallende 

takken dienen snel te worden opgeruimd en op het talud gevleid te worden. In de RI&E 

lees je meer.  

Landschapsknokker 2022 

De toekenning en de uitreiking van de Landschapsknokker 2022 bleek een mooie 

gebeurtenis met veel media-aandacht in lokale en regionale pers. De uitgereikte cheque 

is inmiddels goed besteed en duurzaam geïnvesteerd in een mooie aanhanger. Met 

ICT@school, de firma van onze knotter Edwin Sliekers, delen we de kosten en het 

gebruik. Hierover later meer.  

 

Tot slot: Wil je je voor 04 januari 2023 a.s. aanmelden via mail of je zaterdag  

07 januari aanwezig kunt zijn door een mail te sturen aan harry@knotploegduiven.nl 
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Risico-inventarisatie voor de locatie aan De Rijksweg in Duiven: 

1. De bomen zijn met de hand te knotten. Houd voor ogen dat je niet te dikke takken 

moet willen zagen. Laat deze staan voor de motorkettingzaag. 

2. De knotwilgen staan op gemeentelijk terrein. 

3. De knotwilgen staan vrij en zijn goed te bereiken. 

4. De knotwilgen staan aan de rand van een akker, langs een sloot en een fietspad. 

5. Waarschuw elkaar voor vallend hout. Houd passerende (brom)fietsers in de gaten. 

6. Volg de aanwijzingen van de locatieleiders op. 

7. Snoeihout uit de knotwilgen wordt met de konten hoog op het talud gelegd. Graag 

lange takken halveren i.v.m. afvoeren door gemeente Duiven. 

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

telefoonnummers:  

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

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

veiligheidskleding (zaaglaarzen, broek en jas), helm met gezichtsrooster en 

gehoorbescherming. 

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

aanhanger kunt vinden. 

11. 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. 

12. Houd het weerbericht in de gaten en kleed je op de omstandigheden. 

Laagjes kleding zijn aan te bevelen: ze isoleren en je kunt zelf jouw temperatuur 

“reguleren”. 

 

Alle afspraken voor zaterdag 07 januari 2023 op een rij gezet: 

wanneer? zaterdag 07 januari 2023 

waar? Rijksweg (achter de Chinees) in Duiven. 

duur Van 09.00 uur – 12.30 uur. 

locatieleiders Bestuursleden van Knotploeg Duiven. 

aanwezig 09.00 uur voor korte instructie en taakverdeling  
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Detailkaart van de verzamel- en werkplek Engsestraat in Duiven 

 

Met een nieuwjaarsgroet, 

het bestuur van Knotploeg Duiven, 

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

 

 


