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Duiven,  21 januari 2023. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 09 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter, 

 

Zaterdag 28 januari 2023, knotten bij het Kandiagemaal in Groessen 

Het mooie van wilgen knotten is dat het zo’n cyclisch gebeuren is en dat je daarom met 

grote regelmaat op prachtige plekken in ons uitgestrekte rivierenlandschap 

terechtkomt. Vanmiddag, als voorbereiding op komende activiteit, geschouwd bij het 

Kandiagemaal achter in Groessen.  

Wat is het een mooie en verstilde plek. Alleen enkele meerkoeten maken elkaar het hof 

en daarmee lawaai. Verder hoor ik hier niets; zelfs de wind beroert de bomen niet! De 

bomen reiken roerloos naar de lucht en de bomen van Jan Mankes verschijnen op mijn 

netvlies….. 

De bomenrij van zo’n kleine honderd knotwilgen volgen in een rechte lijn het hoge water 

van De Keel, zoals de Oude Rijn hier heet. Komende zaterdag zullen we hier weer aan 

het werk gaan. Onze inspanningen van enkele jaren geleden zijn zeker nog zichtbaar. 

We gaan ook hier weer om en om knotten, zodat de beeldbepalende wilgenrij zichtbaar 

blijft. Om en om wordt ook dit keer inzichtelijk gemaakt door Piet, die de ladders voor 

de te knotten bomen zal plaatsen.  

Dit zijn de bomen met de dikste takken, die we in 2018 geknot hebben. Hierdoor zullen 

de wilgen die een jaar later geknot zijn wat meer licht en lucht krijgen. 

Tot slot: Wil je je voor 25 januari 2023 a.s. aanmelden via mail of je zaterdag  

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

Midwinterhoorns 

Een ogenschijnlijk oeroude traditie. Bij enig bronnenonderzoek blijkt dat het 

midwinterhoornblazen zo’n honderdjaar oud is en voornamelijk in het oosten van ons land 

gebeurt. Vanaf de eerste Advent tot en met zes januari, Drie Koningen of Epifanie. 

Midwinterhoorns maken is een mooi handwerk en vraagt om kromme wilgentakken met 

een minimale diameter van ruim 15 centimeter aan het uiteinde. 

Knotploeg Duiven is benaderd door een midwinterwerkgroep uit Halle in de Achterhoek. 

Als Knotploeg hebben we lang geleden bij het “Boelekeerlspad” een excursie gehad.  

Een verzoek dat niet aan dovemansoren is gericht en inmiddels liggen er ruim twintig 

kromme takken op de oprit. Maar er kunnen er nog wel een aantal bij. De vraag om 

geschikte takken was niet bescheiden. Mocht je er een tegenkomen aanstaande 

zaterdag, meld dat dan even, zodat we deze tak vakkundig afzetten en de juiste lengte 

en dikte heeft.  
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Koffie en thee bij de nieuwe aanhanger 

We werken dit keer in het buitengebied en sinds enkele jaren is het beleid van het 

waterschap is dat het gemaal niet meer toegankelijk is voor derden. Denk dus aan je 

eigen thee en koffie!  

Komende zaterdag zullen we met de gemeenschappelijke aanhanger op locatie aanwezig 

zijn. Tijdens de koffiepauze kun je deze ‘bewonderen”.  

 

Risico-inventarisatie voor de locatie bij het Kandiagemaal in Groessen: 

1. De bomen zijn met 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 terrein van het Waterschap Rijn en IJssel. 

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

4. De knotwilgen staan aan de rand van een natuurgebied en gescheiden van het water 

door een breed schouwpad. 

5. Waarschuw elkaar voor vallend hout.  

6. Volg de aanwijzingen van de locatieleiders op. 

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

Graag lange takken halveren i.v.m. afvoeren door het Waterschap. 

8. Op locatie zijn wij mobiel te bereiken onder 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 

groene gereedschapskist 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”. 

13. Er is weinig parkeerruimte. Ons verzoek is dan ook om zoveel mogelijk met de fiets 

te komen. 
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Alle afspraken voor zaterdag 28 januari 2023 op een rij gezet: 

wanneer? zaterdag 28 januari 2023 

waar? Het Kandiagemaal achter “de Mammoet” 

duur Van 09.00 uur – 12.30 uur. 

locatieleiders Bestuursleden van Knotploeg Duiven. 

aanwezig 09.00 uur voor korte instructie en taakverdeling  

Detailkaart van de verzamel- en werkplek bij het Kandiagemaal in Groessen. 

https://goo.gl/maps/nADKukPChaJEDPBH7 

 

Met winterse groet, het bestuur van Knotploeg Duiven, 

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

 

 

 

 

 

 

 

“Bomenrij” door  

Jan Mankes. 

https://goo.gl/maps/nADKukPChaJEDPBH7

