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Als jullie dit lezen, zijn we al weer over de helft van het winterseizoen. Een seizoen, dat ook gekenmerkt wordt door de
vele kilo’s aan hout, die verplaatst worden in geriefbosjes,
houtkades en bij knotbomen.
De inheemse gewone vogelkers is daar nauwelijks bij betrokken, hoewel we deze fraai bloeiende soort wel tegenkomen
op plaatsen waar we werken. In het Schansbos, waar we tot
voor kort werkten, staan fraaie exemplaren. Ook op het terrein van de Kievit en op houtkades is deze struik/boom te
vinden.
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Klik hier voor foto’s van
het Veld en Buitenplaats.
Klik hier voor foto’s van de
huldigingen van Knotter
van het Jaar en de benoeming tot erelid.

Rozenfamilie: Rosaceae
[Niet te verwarren met
de Amerikaanse vogelkers, die als een
invasieve exoot wordt
beschouwd en daarom
bestreden wordt. In de
jaren dat we op de locatie Soestduinen van Vitens kwamen, hebbenwe
menige zweetdruppel op
het zand laten vallen bij
het uitspitten.]
Het geslacht Prunus omvat enige honderden soorten
struiken en bomen, waarvan een groot aantal als sierof fruitgewas in cultuur. De gewone vogelkers is een
hoge struik of kleine boom.
In het voorjaar verschijnen
de bladeren tegelijk met de
bloemknoppen. Het jonge
blad verspreid na kneuzing
een geur, die doet denken aan
bittere amandelen. De bladeren zijn enkelvoudig, meestal
langwerpig, gezaagd.

Met dank aan
Jan Kleymans en anderen
voor alle foto’s.
Bijdragen aan het Buitenblad zijn van harte welkom. Deadline half maart
2021. Mail deze graag in
een Word bestand naar:
aartr006@planet.nl.

De witte bloemen - één tot
twee cm in middellijn – staan
eerst in rechtopgaande, later
hangende trossen. De bloei is
in het midden van de lente.
De rijpe steenvrucht is blauwzwart en voor mensen
oneetbaar; vogels lusten de vruchten, zoals de naam
al aangeeft, wel.
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Huldigingen!
De gewone
vogelkers
is een
halfschaduwstruik
van voedselrijke
grond en
handhaaft
zich goed
onder houtsoorten met een licht
doorlatende kroon, zoals zwarte
els, es en schietwilg.
De kostgangers van de gewone
vogelkers zijn gering in soortenaantal, maar massaal in hun optreden: de vogelkersstippelmot
vreet
de
struiken
in de
voorzomer
vaak
volkomen
kaal.
Blijvende schade ondervindt de
struik echter niet.

Door de corona restricties zijn
bijna alle evenementen afgelopen jaar weggevallen.
Daarbij zaten ook de uitreiking
van de “Knotter van het Jaar”
trofee en de benoeming van
Daan tot Erelid voor zijn grote
verdiensten voor onze vereniging. Nadat dit meerdere keren
was uitgesteld is besloten dit
dan maar in het veld plaats te
laten vinden.
Op 9 januari was het eindelijk
zover: de plaats van handeling:
bij Betty en Bert aan de Ockhyuserweg die ons de gelegenheid boden dit op hun terrein
te laten plaatsvinden. Uiteraard
zijn wij hen hiervoor dankbaar.
Die bewuste dag was er onder
koude maar zonnige omstandigheden al een grote ploeg
aan het werk op het door vorst
berijpte terrein. Tegen 11 uur
arriveerden er een aantal leden
die de uitreiking graag bij wilden
wonen. Al met al was er een
flinke groep aanwezig.

Knotter van het Jaar

Bron: Ecologische flora deel 2 –
Weeda Westra e.a.
Beeldmateriaal: Wikipedia

Allereerst hield onze voorzit ter
Dries een toespraak die moest
leiden naar de Knotter van het
Jaar. Op het moment dat Dries
uitgesproken was hoefde hij de
naam van die persoon eigenlijk
niet meer bekend te maken: volkomen terecht viel Alex Bos die
titel ten deel. Dries gaf in zijn
toespraak Alex’ grote verdienste weer. Nog afgezien zijn niet
geringe werkzaamheden in het
veld vielen afgelopen jaar vooral
zijn enorme inzet tijdens het
kloven en bezorgen van hout op.
Het is, mede door de corona
maatregelen, nog nooit zo vlot
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verlopen als vorig jaar. Aan
het einde van het seizoen was
al het hout verkocht en het
achterterrein leeg. Dit alles
werd efficiënt gecoördineerd
door Alex. Volkomen verdiend
dus die trofee. Alex heeft later
in een mail een reactie geven
op zijn benoeming. Die vind je
op de volgende pagina.

Benoeming Erelid
De huldiging van Daan tot Erelid werd door Tabe ingeleid. In
zijn toespraak noemde hij de
enorme verdiensten van Daan
voor onze vereniging. Buiten
zijn jarenlange werk in het
veld trad hij in 2002 toe tot
het bestuur waarin hij ook de
functies van secretaris (2003)
en penningmeester (vanaf
2009) bekleedde. Deze functie
heeft hij pas in 2020 opgegeven. Ook nu nog is hij betrokken bij het bestuur. Niet uit te
vlakken: zijn betrokkenheid
bij het bouwen van de Buitenplaats waarbij zijn contacten
met de bouwers en sponsors
van groot belang waren.
Ook hier kun je dus spreken
van dik verdiend.
Uit handen van Dries ontving
Daan de Gouden Hiep en als
cadeau een (ook tot een steiger) uitvouwbare ladder die
rondom zijn woning goed van
pas zal komen.
Na deze huldigingen werd
op de gezondheid van beide
feestvarkens gedronken en
gingen de werkers weer aan
de slag.
Tekst en foto’s: Henny Schut

Mailbericht van Alex:
Misschien zit ik nog een beetje in kerstsfeer, maar ik ben vooral dankbaar voor een aantal dingen.
Allereerst wil ik het bestuur bedanken voor de titel “Knotter van het Jaar 2020”. En voor al het werk, dat
ze verzetten voor de vereniging. Maar in het bijzonder ook voor het feit, dat ze open staan voor innovatie
binnen onze vereniging.
Om een paar voorbeelden te noemen, waar ik erg blij van word:
Elektrische motorzagen en kruiwagens,
Een nieuwe trekker,
Het op dezelfde dag zagen, kloven en bezorgen,
Het gebruik van dubbele pallets voor gekloofd hout
		
(plastic onder, hout erboven)
Het accepteren van “klimklussen”, waarbij ik de boom in mag klimmen en daar mag zagen.
Ik vind het geweldig, dat er geluisterd wordt naar nieuwe ideeën en dat we die mogen uitproberen.
Verder ben ik dankbaar voor de samenwerking met mijn medeleden. Het is geweldig, dat we samen weten
te werken op een manier, waarbij iedereen zijn of haar plek kan vinden.
Je bent vrij de dag te kiezen, waarop je werkt en de werkzaamheden te doen, die bij je capaciteiten en
voorkeur passen. En toch weten we elke keer weer de klus af te ronden.
Dat het dan ook nog gezellig is en er kan worden gelachen, maakt dat ik met veel plezier bij Landschapsbeheer werk.
Nogmaals bedankt, Alex!

Meer foto’s van de huldiging van Alex en Daan vind je hier.
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Van de Vergadertafel
Verslag van de videovergadering
van 16 december 2020.
De interessantste punten gingen
over:

Zomerprogramma:

Tabe is tevreden over de wijze
waarop deze is verlopen. Jammer was enkel dat het programma een week uit is gelopen. De
opkomst was nogal wisselend
met doorgaans 6 of 7 leden
maar bij het inzetten van de
eindsprint liep dit op tot 10-12
leden.
De elektrische kruiwagen was
een succes. Dat scheelt de
nodige inspanning en dus ook
zweetdruppels.
Het gebruik van gebiedskaarten
beoordeelde hij als een succes. Omdat Tabe, Charlotte en
Truusje afgelopen zomer door
verschillende oorzaken minder aanwezig konden zijn is dit
een goede oplossing zodat de
werkers weten wat er verwacht
wordt.

Knotter van het Jaar

Omdat de boerenkoolmaaltijd is
vervallen moet deze trofee nog
uitgereikt worden.
Als bestuur kiezen we unaniem voor Alex die in 2020 een
uitzonderlijke prestatie heeft
geleverd. Dik verdiend dus. We
kijken naar een goede gelegenheid voor de uitreiking.

organisatie die nu in het veld
werken. Dat geeft toch wel aan
dat stilleggen moeilijk vol te
houden is.
Om betere spreiding te krijgen
en meteen in te lopen op het
winterprogramma is besloten
om tijdelijk de dinsdag indien
nodig als extra werkdag aan te
houden.

Lengte haardhout

Houtopslag:

Er is overleg tussen Dries en
Alex over de lengte van het
gekloofde hout. Er zijn opmerkingen van houtklanten dat deze
teveel verschilt. Er moet iets
verzonnen worden om ervoor te
zorgen dat iedereen zoveel mogelijk dezelfde maat zaagt.

Helmen

Door aanwas van nieuwe leden
worden de helmen schaars. Indien nodig krijgen de nieuwelingen ook vaste helmen en zullen
er nieuwe aangeschaft worden
voor incidenteel gebruik.

Exra hulp

In het Buitenhof worden twee
bruggen aangelegd die de dammen in de Enghwetering moeten
vervangen. De grond die daarbij
vrijkomt wordt gebruikt voor het
uitbreiden en verhogen van de
plaggenwal. Deze werkzaamheden vinden plaats in januari.

Jan van Roomen, neef van Sjaak
Roest, heeft zich aangemeld als
hulp bij technische zaken. Henny
heeft hem uitgenodigd en inmiddels heeft Jan al verschillende
uren werk achter de kiezen. Dit
is alle partijen goed bevallen.
Afgesproken is dat dit vooralsnog op oproepbasis is. Dit ook in
verband met de Corona regels.

Winterprogramma

Corona

Buitenhof

Hans van Aartrijk geeft aan
dat er, ondanks een aantal
inhaaldagen, door het uitlopen
van het zomerprogramma nog
achterstand is in het winterprogramma.
In januari verwacht hij een
nieuwe contract te krijgen van
de gemeente Stichtse Vecht.
Bij Queekhoven heeft de terreinbeheerder ons verzocht
overhangend hout weg te halen.
Dit werk wordt aan het eind van
het winterprogramma uitgevoerd.

Het LEU heeft iedereen geadviseerd de werkzaamheden in
verband met de aangescherpte
regels neer te leggen. Omdat
dit grote consequenties heeft
voor het winterprogramma is in
meerderheid door het bestuur
besloten toch door te gaan.
De kans dat je in het open veld
besmet raakt is immers klein
en met wat extra maatregelen
en controle op het zich houden
daaraan is het werk wel uit te
voeren. Dries zal dit namens het
bestuur aan de leden communiceren.
Overigens zijn wij niet de enige
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Er is besloten tot het aanschaffen van 40 kunststof pallets.
Deze worden bevestigd op de
betonbielzen om zo een groot
vlak te maken waar het hout
opgestapeld kan worden.
Het bestaande houthok zal worden afgebroken en afgevoerd.
Dit omdat de staat daarvan verslechtert en de ruimte ook benut
kan worden voor een ruimere
houtopslag.

Technische zaken:

Motorzaag nr 10, onze oudste en
meest handzame, wordt slecht.
Hij is al een paar keer naar de
reparateur geweest en zal naar
alle waarschijnlijkheid binnenkort vervangen moeten worden.
Besloten is de huidige zo lang
mogelijk in stand te houden
maar als dat niet meer lukt een
accuversie special voor in de
boom (één hands te bedienen)
aan te schaffen.

Tweede accukruiwagen

Omdat onze eerste accukruiwagen erg populair is is besloten
een tweede aan te schaffen.
Deze zal in januari geleverd
worden.
Tekst: Henny Schut

Van de Werkplaats
Houtopslagplaats

Naast de gebruikelijke winterwerkzaamheden is in de afgelopen weken de houtopslag aan de
zijde van de Enghwetering aangepakt. Een flinke klus die naar
schatting zo’n 55 werkuren heeft
gekost. Ophalen materialen
kostte al een dag waarbij we ook
een rit naar Arnhem ingepland
hebben waar we kunststof planken besteld hebben. Het overladen van de betonbielzen, die de
basis van het systeem zijn, was
vermoeiend en zwaar: zo’n ding
weegt 60 kilo en daar moesten
we er 60 van hebben. Deze klus
heb ik samen met Lange Hans
gedaan. Hans nog bedankt!
Het plaatsen van de betonbielzen was door flink aanpakken
van Lange Hans, Hans van Zijl,
Jan Kleymans, Alex en ik binnen
een dag gebeurd. De rest van de
werkzaamheden heb ik samen
met Tom en Jan van Roomen
gedaan. Nu is het grootste deel
klaar en ook in gebruik. Nadat
het houthok afgebroken is komen er nog 6 grote pallets bij.

Nieuwe aanwinst

Om de voorgaande klus en vele
toekomstige klussen te vergemakkelijken is er een kar met
grote (kruiwagen)wielen ontworpen en gebouwd. Deze is
geschikt voor het achterterrein
maar ik kan mij ook voorstellen
dat deze op sommige plaatsen
in het veld ingezet kan worden
om hout op te halen. De huidige

uitvoering is de basis. Het is nog
mogelijk om deze te voorzien
van zijschotten zodat je er ook
losse spul (hooi) mee kunt vervoeren. De kar kan een gewicht
hebben van 600 kilo. We kunnen
deze eventueel ook voorzien van
een trekstang zodat hij achter
de Trecker kan.

Opgeruimd!

Tom en ik zijn een dagje flink
tekeer gegaan in de hoek van
loods drie. Daar hebben we veel
troep opgeruimd om plaats te
maken voor de (accu)kruiwagens.
Nogmaals: als je iets over hebt
en in de veronderstelling bent
dat dit iets voor de vereniging
is overleg dan even met Henny.
Anders staat het zo weer vol en
moeten Tom en ik weer aan de
slag.

Loop-en oprijplaten

De grote loopplanken zijn nu
van de dezelfde lengte. Aan de
kortste is een stuk gelast en
deze is meteen hersteld. Het is
nu dus mogelijk om beide planken naast elkaar te leggen en
daarmee een bredere en dus
veiligere brug te bouwen.
De korte oprijplaten voor de
aanhanger zijn verstevigd.
Die hadden oorspronkelijk een
draagvermogen van ruim 400
kilo per stuk maar dit is door
het aanlassen van 5 mm dikke
aluminium strips aan de zijkant
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verhoogd. Bovendien zijn ze
weer recht gebogen. Overigens:
de Rucker woog zo’n 1500 kilo,
de Trecker weegt 750 kilo. Een
aanmerkelijk verschil dus.

Motorzaag 9

Van de motorzagen ligt de nr.
9 op dit moment bij Stihl. Deze
is al verschillende keren naar
Seeleman en Hoogendoorn gebracht maar dat was, ondanks
het vervangen van verschillende
onderdelen in overleg met Stihl,
geen succes. Nu is door SeeHoo
besloten deze op te sturen naar
Stihl in de hoop dat zij wel een
oplossing hebben. Afwachten
maar.

Over motorzagen:

Zo nu en dan lekken de doppen waarmee de tanks voor
benzine en kettingolie afgesloten worden. Uit overleg met de
chef-monteur van Seeleman en
Hoogendoorn is gebleken dat
het te vol doen van die tanks de
oorzaak is. Als die te vol zitten
en je probeert toch de dop erop
te draaien komt er teveel druk
op te staan en gaat hij kapot.
Zorg er voor dat je de vultuit
van het vulsysteem er recht opdrukt en dan zal het vullen tijdig
stoppen. Mocht de tank toch te
vol zitten laat er dan s.v.p. wat
uitlopen of duw er even een
doek in die de olie of benzine
opzuigt.
Tekst en foto’s: Henny Schut

Van het buitengebeuren
(november-december)

In de maand november werd het
werk van eind oktober in de Buitenhof voortgezet. Het maaien,

extra werkdag op woensdag
11 november ingelast. In klein
gezelschap werd gedund in het
jaren geleden aangelegde bosje
tegenover de Buitenplaats. Het
snoeihout van de els en prunus
werd op ril gelegd. Tevens werd
er een wilg in de buurt van de
bijenkasten geknot.

zoen overblijven, dan zullen we
er weer gaan snoeien (en anders
komt het op de lijst voor volgend jaar).
Het zomerprogramma werd met
de bosmaaier, hark en hooivork
afgesloten op vrijdag 20 november.

De min of meer officiële opening
van het winterseizoen was op
zaterdag 14 november met een
optreden van ons zaaggilde nabij het honden-uitlaat-veldje. Op
het programma stond het knotten van de elzensingel naast de
Enghwetering. De aanzienlijke
hoeveelheden snoeihout werOmdat er in het afgelopen
winterseizoen in het geriefbosje
van Huiden niet te werken was
vanwege de hoge waterstand,
werd er op 26 en 27 november
een inhaalslag gemaakt. Het
drassige weiland in de “aanloop”
er naar toe beloofde niet veel
goeds, maar gelukkig was er in
het bosje heel goed te werken.

afharken en afvoeren – voor een
groot deel met de nieuwe aanwinst “Trecker” – vond plaats op
8 dagen.
Jan van Pagee ruimde op zaterdag 21 november nog wat riet
bij de paddensloot op.
Als tussendoortje werd op donden uitgelopen en naast de berg
maaisel bij het R. Klein Beekmanpad gelegd.
Op dinsdag 17 november werd
dit project afgerond. Het bruikbare hout werd naar de Buitenplaats gebracht.
Op de daarop volgende zaterdag kon men terecht in
derdag 5 november nog op de
Kievit gewerkt. Behoorlijk veel
riet bij de kikkerpoel werd door
Dries en Piet weggemaaid. Een
zeer vermoeiend werk!
Omdat het winterprogramma
wat betreft het aantal beschikbare werkdagen in de knel
dreigde te komen, werd er een

de zeer stekelige houtwallen
van de Buitenhof. Deze houtopstanden zijn intussen zeer
dicht begroeid en het werd tijd
om dunningswerkzaamheden
uit te voeren. Een zeer lastig werk door de vele stekels.
Het dunne snoeihout werd op
ril langs de houtwal gestoken.
Er rest nog zo’n 20 meter te
dunnen in de houtwal haaks
op het R. Klein Beekmankade;
mocht er tijd in het wintersei-
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Vooral veel elzenhakhout werd
afgezet, een paar knotwilgen
geknot en wat dode essen gerooid. Het snoeihout werd, zoals
gewoonlijk, weer gedeponeerd
op de oude rillen, die gelukkig
redelijk waren ingezakt. De hoeveelheid stammetjes is aanzienlijk; ik schat nu zo’n 20 kuub.
Eind 2021 eindigt het contract
met Agrarisch Natuurbeheer
en moet er tenminste 80%
aan hakhout zijn afgezet tij-

dens de contractjaren (vanaf
2016). Er zal in de komende
weken nog een dag in het
bosje gewerkt moeten worden.
Met een opkomst van 23 leden,
waaronder één nieuwe – Lise,
welkom! – kon er dus behoorlijk
wat werk verzet worden. Evenals in eerdere jaren is het wach-

laste werkdag op 1 december:
het wilgenbosje langs het Dijkgraafpad bleek voldoende aantrekkingskracht te hebben om,
ondanks het miezerige weer, nog
5 werkers te lokken. Ook hier
werd om dezelfde reden als bij
de Kievitkade overhangend hout
weggehaald, evenals wilgentakken richting het talud. En passant werden nog enkele berkjes
meegenomen.

van zo’n 30 kuub; dat zal later
in het voorjaar via het terrein
van buurman Zadelhoff opgehaald moeten worden. Jeroen
kwam tijdens één dezer dagen
als nieuwe werker zijn opwachting maken. Uiteraard was Krijn
hier debet aan. Jeroen, welkom
bij de club !

Queekhoven is een jaarlijks
terugkerend gegeven; in december zijn we er 6 dagen geweest.
Drie dagen in het essenhakhoutperceel, waar een 7-tal
knotwilgen werden geknot, een
ten op een droge periode in het
voorjaar om het hout er weer uit
te rijden.

Tussendoor werd op een koude,
mistige woensdag 9 december
gebuffeld in de meidoornhaag bij
de Hamtoren. Met 8 personen
lukte het om een forse hoeveelheid snoeihout – en dood hout
– onder de grote essen te leggen. Later in januari/februari
zal dit met het snoeihout van de
struiken en bomen van onder de

Zaterdag 28 november was het
op de Kievitkade nabij de Groenendaal vooral bukken om het
overhangende hout – in verband
met latere baggerwerkzaamheden – weg te kunnen zagen.
10-tal zware elzenstoven teruggezet en ook nu weer een aantal
omgevallen essen opgeruimd.
Evenals in eerdere jaren werd
een flinke plek vrijgemaakt van
zieke/dode essen om later eventueel weer te kunnen planten.
Vervolgens werd er 3 dagen in
de zogenaamde wilgengriend
gezaagd. Opvallend veel meiNatuurlijk was er ook aandacht
voor het zwaardere werk. Het
meeste snoeihout ging naar de
Groenendaal, waar Frans de
regie in handen had. Volgens
afspraak zal de gemeente Woerden dit snoeihout komen ophalen.

Hamtoren verbrand worden.
Op de Kievitkade werd het werk
van eerder vervolgd op drie
dagen vanaf 17 december. Het
zeer modderige wandelpad op
deze kade kreeg gedurende de
werkdagen 37 leden te verwerken, die ruim 20 knotwilgen, wat
zware knotelzen en een 7-tal

December begon met een ingedoorns van een grote omvang
troffen we daar aan. Gedurende
deze dagen zijn er op een terrein van ca 2500 m2 doorgeschoten wilgen teruggezet,
waaronder een aantal amandelwilgen.
De totaal 58 personen hebben
gezorgd voor een flinke voorraad hout aan es, els en wilg
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slechte essen voor de kiezen
kregen. En daarbij niet te vergeten de honderden meters aan
overhangend hout.

met een zwaar stuk hout op de
schouder.
Op 24 december werd het
zaagwerk voortgezet. Over zo’n
350 meter werd het dikkere
elzenhakhout en wat dode essen gezaagd. Intussen is er ca
9 kuub aan hout afgevoerd naar
de Buitenplaats.

gaan. Daar stonden in het weiland een gemêleerd gezelschap
van oude en jonge wilgen in het

Het ouderwetse wilgen knotten kon men op 29 december
bij Jansen in Mastwijk. Dertig
exemplaren stonden langs een
gelid met als extra toetje vlier
en meidoorn. Snoeihout van een
behoorlijk aantal bomen werd
naar de toekomstige brandplek gesjouwd om op zaterdag
2 januari de nodige warmte te
geven. En dat bleek wel handig
want deze dag was zeer mistig
en “fris” , maar daarover kun je
lezen in een volgend Buitenblad.

Alex klom op donderdag 17
december in de grote eik bij de
“hooiberg” van de Kievit om
enkele takken te verwijderen.
Zie voor een verslagje het stukje
van de website van de Kievit
hieronder.
Bij zeer winderig weer werd op
22 december de Vitenskade bij
bedrijfshal te wachten. Aangezien de takken niet overdreven
dik waren, ging een en ander in
sneltreinvaart. Snoeihout werd
in het naburige bos op oude rillen gelegd.

de Blinde weg bezocht. Het was
zaak het evenwicht op de lange
plank goed te bewaren, vooral

Op oudejaarsdag kon men na
een paar uur de zagen weer
opbergen en aan de oliebollen van Jansen gaan.
Omdat er nog enkele uren
“over” waren, werd besloten
naar Vlooswijk in Achthoven te

Tekst: Hans van Aartrijk

De eik is gesnoeid door Landschapsbeheer.
Op donderdag 17/12 is de grote eik bij de ingang van De Kievit opgeknapt.
Deze mooie boom geeft langzamerhand zoveel schaduw aan de hooiberg en de huisjes dat het
nodig was om een aantal grote takken te verwijderen. Omdat we zelf de expertise missen om dit
soort klussen op 8 tot 10 meter hoogte uit te voeren werd assistentie verleend door de mannen van
Landschapsbeheer.
Hun gediplomeerde specialist op het gebied van zagen op niveau, Alex, vond het een mooie
uitdaging, te meer daar van de huisjes en de kap van de hooiberg hingen.
Met behulp van heel wat touwen en een lange ladder heeft Alex de bedoelde takken in enkele
uurtjes keurig en zonder schade weten weg tezagen.
Het is nu weer een stuk lichter geworden en zal er voor zorgdragen dat de rieten kap van de
hooiberg minder lang vochtig blijft.
Bij deze nogmaals dank aan de mannen van
Landschapsbeheer Vleuten De Meern.
Tekst: Gerrit van de Vliet, Stichting de Kievit.
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Van de Vergadertafel
Verslag van de videovergadering
van 27 januari 2021
Tijdens deze korte vergadering
die bij uitzondering een keer in
de avond plaatsvond zijn een
aantal praktische onderwerpen
te sprake gekomen. Hieronder
een verslag.

Ziekte Nico

Een punt uit de Ingezonden
Mededelingen betreft de gezondheid van Nico: in de week van
de vergadering is de verwachting dat hij aan het eind van de
week het ziekenhuis mag verlaten. Hij is geopereerd waarbij het er naar uitziet dat alle
kwade cellen verwijderd zijn.
Nico: een spoedig herstel toe
gewenst en we missen je!

Winterprogramma

Het winterprogramma ligt op
het moment van vergaderen op
schema en het ziet er naar uit
dat het werken op dinsdag niet
meer nodig zal zijn.
Twee punten: de indruk is dat
het gebruik van helmen, die we
in 2019 verplicht hebben gesteld, nu beter nageleefd wordt.

Veiligheidsgordels

Op dit moment is er één set
veiligheidsgordels voor het gezekerd klimmen in een boom.
Eigenlijk is het volgens Arbonormen niet toegestaan om vanaf
een ladder takken af te zagen.
De beste werkwijze is een paar
takken af te zagen vanaf de
grond met een stokzaag en op
die manier ruimte te creëren en
die te benutten om in de boom
te gaan staan. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat je dit
gezekerd met een veiligheidsgordel doet.
Afgesproken is om in ieder geval
die ene mee te nemen zodat
we er ervaring mee op kunnen
doen. Later gaan we dan bekijken hoeveel we van deze 85
euro kosten dingen nodig hebben.

ALV 2021

De ALV stond dit jaar op de
planning voor 26 maart. Maar
het ziet er niet naar uit dat dit
haalbaar is. De Corona zit ons
nog steeds dwars.
Daarom is besloten deze tot nader order uit te stellen. Bij een
volgende vergadering is meer
duidelijkheid over het effect
van de maatregelen en zullen
we een besluit nemen over de
datum en de wijze waarop we
die gaan houden. Waarbij we
natuurlijk een voorkeur hebben voor een bijeenkomst op de
Buitenplaats. De kascommissie
(Alex en Theo) kan wel zijn werk
doen en krijgen binnenkort een
uitnodiging. Maar ook hierop zal
de Corna zijn invloed hebben.

Duivenoverlast

Ondanks het aanbrengen van
nieuwe melders is het aantal
valse alarmeringen niet afgenomen. Voordeel van deze melders
was dat deze wél op gevoeligheid in te stellen zijn waardoor
je rekening kunt houden met de
in-en uitvliegende duiven. Maar
het probleem is waarschijnlijk
dat ze soms met twee of meer
tegelijk uitvliegen. En daar kun
je niet echt op voorbereid zijn.
Als we geen beperkende maatregelen nemen zal dat in de
toekomst alleen maar erger worden. De twee jongen die vorig
jaar uitvlogen zitten nog steeds
op de Buitenplaats. Het zit er
natuurlijk in dat die een partner gaan zoeken en óók weer
jongen gaan krijgen. Nog meer
uitwerpselen en nog meer valse
alarmen. Tijd om maatregelen te
nemen.
Daarom is besloten de onderkant van het dak waar ze graag
vertoeven, voor die beesten
af te sluiten. De kosten daarvoor liggen tussen de 250 en
300 euro. Deze werkzaamheden gaan vroeg in het voorjaar
plaatsvinden.
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Houthok

Het houthok gaat tegen de
vlakte. De materialen zullen, samen met een deel van de oude
pallets, afgevoerd gaan worden
met eigen vervoer. De golfplaten
worden bewaard.

Achterterrein

Het voorste deel van het achterterrein verslechtert snel door de
vele regenbuien van de laatste
tijd en het onvermijdelijke in-en
uitrijden van de auto. Het effect van het ophogen van 3 jaar
geleden is in dat deel inmiddels
weer teniet gedaan. Daar zal
dus iets aan moeten gebeuren.
Besloten is om dit nog eens te
bestuderen en door te schuiven
naar de volgende vergadering.
Dat waren de belangrijkste
punten. Volgende vergadering: 3
maart.
Tekst: Henny Schut

Meer foto’s van het werk en Buitenplaats vind je hier.
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