Knotten in winter 2018-2019

Beste knotters, jullie zijn weer van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het knotprogamma !
Er zijn weer 7 zaterdagen ingepland, om met name wilgen te knotten. Takkenrillen te maken. En nog
wat ander landschapswerk te verrichten. We starten de zaterdagen een half uur eerder dan andere
jaren. Om 9.30 uur respectievelijk 10.30 uur. Wil je zagen kom dan vroeg, om half tien. Ga je liever
ruimen kom dan een uur later, om half elf. Het werken in twee ploegen is bedoeld om veilig te
kunnen zagen en rustig te kunnen ruimen. Rond twaalf uur pauzeren we gezamenlijk met zelf
meegebrachte koffie/thee en boterhammen. Rond tweeën of eerder leggen we het werk neer. De
meeste locaties zijn in Moerenburg en soms iets verder van huis. Een precieze aanduiding volgt later
op een kaartje. Voor nu vast de datums op een rij. Graag noteren en laten weten wanneer je van plan
bent mee te doen aan knotploeg@gmail.com of Michiel (06-34668274)

17 november bij Noud Horsten, Moerenburgseweg 2
De middelste van de drie rijen wilgen dient geknot te worden. Vaak een hoop werk in een natte wei.
Daarom de start bij Noud. We maken een goed begin die dag. En maken het halve werk later in het
programma af.

1 december Laag Heukelomseweg tussen nrs 7 en 9
Aan de weg van café Mie Pieters. Een prachtig lang perceel. Met knotwilgen, hakhoutbosjes en een
poel. Genoeg ruimte en werk voor zagers en ruimers tegelijk, iedereen welkom vanaf 9.30 uur

15 december bij Buitenom, Broekstraat 4
Aan de kant van de manege, staan een vijftal wilgen die geknot kunnen worden. Verder alle
knotwilgen langs het ruiterpad achter Buitenom. Inclusief de twee oude holle wilgen waar in gestaan
en geklommen kan worden. Alle afgezaagde takken worden op een nader te bepalen plaats
verzameld.

5 januari 2019 bij Noud
Vervolg van 17 november

19 januari bosje bij de Verbrande Brug
Tegen het kanaal en de Meierijbaan ligt een bosje, waar de knotters eerder in gezaagd hebben. Het
plan is verder uitdunnen in een deel van dit bosje. Levert mooi kachelhout op. En takkenhopen voor
egels en vogels. Sinds de zomer loopt het Natuurleerpad door het bosje; aan één zijde ligt een
takkenril die hoger mag. En als er houtsnippers beschikbaar zijn kan het pad een vlakkere en
duidelijkere loop krijgen.

2 februari poel langs rode fietspad, Meierijbaan
Op de Natuurwerkdag j.l. is hier gesnoeid. Dit mag nog meer gedaan worden, daar anders de poel
dichtgroeid. De bomen schuin hangend over het fietspad worden veiligheidshalve afgezaagd.En
vlakbij de poel, eind Koebrugse weg kunnen enkele wilgen geknot worden.

16 februari 2019
-

Nader in te vullen activiteit en locatie

