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Veel knotwilgen worden in stand gehouden door vrijwilligersgroepen als de Knotgroep Bunnik

Knotgroep Bunnik knot nu ook wilgen
op grond van de gemeente

De knotgroep Bunnik
kreeg zaterdag
wethouder Rob Zakee
op bezoek, toen ze bezig
waren de wilgen aan
het Jaagpad achter het
gemeentehuis te knotten.
Zakee kwam langs om de
betrokken vrijwilligers te
bedanken, die dit seizoen
begonnen zijn om ook de
wilgen op grond van de
gemeente te knotten.
Door Tonny van Oosten
ODIJK - De zaterdagochtend

begon met heel mooi weer
om te knotten en de groep
was dan ook al druk bezig
toen Zakee langskwam. Hij
bleek niet de juiste kleren
aan te hebben om ook even
daadwerkelijk mee te werken. Daarvoor is toch echt
oude kleding vereist die
naast vies worden ook kapot
mag gaan. Hij bleef een half
uurtje praten met de leden
van de knotgroep, waarvan
twee zijn buren bleken te
zijn. Het gesprek ging al snel
over groenbeleid in het algemeen en uiteraard kwam ook
de koeienbrug in Rhijnauwen even ter sprake.
“Hij trof in ons mensen die
heel geïnteresseerd zijn in

het groenbeleid”, lacht Nicolien Drost. “We doen dit
werk omdat we de knotwilgen als belangrijk element in
het Nederlandse landschap
willen behouden.”
Drost onderhoudt de contacten met de boeren en landeigenaren waar de groep wilgen
knot. Zij heeft ook de wilgen
op gemeentegrond bekeken
en een meerjarenplan voor
ze gemaakt. “We wilden ze
niet in één jaar knotten, we
onderhouden meer bomen.
Ik heb gekeken welke bomen
het grootst waren geworden
en het eerst moesten en ze
vervolgens over de komende
jaren verdeeld. Deze bomen
achter het gemeentehuis waren al vrij groot.”
Als de takken op een knotwilg te groot worden kan

DE KNOTPLOEG
BUNNIK BESTAAT AL
ZO’N 20-25 JAAR
de knotgroep ze op gegeven
moment niet meer aan. Ze
werken namelijk alleen met
handzagen. Voor Nicolien
is dat ook een kwestie van
veiligheid, motorzagen moet
je door professionals laten
hanterenvindt zij. “En wij
zijn allemaal vrijwilligers.
Er wordt steeds meer gelet

Hier doen de leden van de
knotgroep het voor: lekker
werken in een mooi gebied.
Daarbij komen ze ook op
prachtige plekken waar je
normaal niet kunt komen.

Iedereen is het er over eens: zagen bovenin de boom is het leukst. Het knotten is van oktober-maart
en wordt eigenlijk alleen afgezegd als het hard waait, dan is het gevaarlijk.
Foto’s: Nicolien Drost

op de veiligheid. We hebben sinds kort helmen en
de ladders worden vanaf dit
seizoen elk jaar gekeurd. We
bleken nieuwe nodig te hebben, die we gelukkig goedkoop konden aanschaffen bij
het LEU (Landschap Erfgoed
Utrecht).”
“Van hen kregen we ook altijd gereedschap, maar ze
moeten bezuinigen. Daarom
was het fijn dat we handzagen van de gemeente hebben
gekregen na onze overeenkomst. We vragen een bedragje per te knotten boom,
ook de gemeente betaalt dit,
maar dat is niet veel.”
Siwart Oldenburg, secretaris
van de knotgroep, heeft een
andere reden waarom hij blij
is dat de groep geen handza-

gen gebruikt. “Motorzagen
maken een hoop herrie en
veel van ons hebben daar
een hekel aan. We willen
lekker knotten in de vrije natuur, zonder lawaai.”
Drost: “De plek is belangrijk
voor ons. We zijn een heel
gezellige ploeg en doen dit
voor ons plezier. Daarom
willen we niet knotten in
een woonomgeving, we willen het doen op mooie plekjes. Bovendien moet je langs
wegen de weg ook afzetten
voor de veiligheid, er vallen
zware takken naar beneden
bij het knotten. We knotten
volgend seizoen overigens
wel langs de Rijnseweg.”
Omdat ze alleen met handzagen werken, heb je per keer
wel een grote groep nodig,

vertelt Oldenburg. “Het gaat
langzamer me zwaarder met
handzagen. Om een beetje
productie te maken werken
we graag met groepen van
zo’n 15-18 personen. Dat is
altijd erg gezellig en het is
leuk werk. Zwaar, maar leuk.
En het houdt een belangrijk
element van het Nederlandse
landschap in stand. Vroeger
deden de boeren dit zelf, omdat het wat opbracht, maar

Knotten echt nodig

het hout is nu amper wat
waard. Het is niet echt goed
brandhout, dus het wordt
voornamelijk versnipperd
en de snippers gebruikt voor
paden.”
De eigenaar van de bomen is
verantwoordelijk voor de afvoer van het hout. Daar heeft
de gemeente dit seizoen geluk mee.
Drost: “Scholman, die de
werkzaamheden
uitvoert
aan de oevers van de Kromme Rijn, neemt meteen dit
hout mee. Ze bleken ook al
vier bomen aan het Jaagpad
bij de Rijnseweg te hebben
geknot, heel professioneel
hoor. De takken zaten in
de weg. We waren daar een
aantal weken terug en bleken
opeens veel minder werk te
hebben dan gedacht.”

Als een wilg eenmaal geknot is, dan moet de boom
steeds tussen de 3 en 5 jaar opnieuw geknot worden.
Anders worden de takken te zwaar en gaan afscheuren,
waarbij zelfs de hele boom kan scheuren. Dit overleven
ze niet lang. Als ze wilgen zien die nodig geknot moeten
worden, dan gaat Drost op zoek naar de eigenaar om de
diensten van de groep aan te bieden.

