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Winterprogramma 2022-2023
ledenversie

De officiële opening van het knotseizoen vindt plaats op 12 november met aan
het eind van de werkdag de traditionele boerenkoolmaaltijd op de Buitenplaats.
Tevens wordt dan weer de wisseltrofee uitgereikt aan het lid dat zich het
afgelopen jaar verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt. Aan de
aanwezige leden wordt een papieren ( eerste ) versie van het nieuwe
winterprogramma uitgereikt. Daarbij wordt een korte toelichting gegeven door de
werkvoorbereider.

Utrecht
Contactpersoon gemeente Utrecht:G. van Raalte
Uitspitten van opslag wilg en els.
Geschatte werktijd: ½ werkdag.
1.

Smalle Themaat, Vleuten
Contactpersoon gemeente Utrecht: W. Versteeg
-

Knotten van ca 50 wilgen met licht hout op 6 legakkers en afzetten van
jonge berken en elzen; hout op bossen zodat het gemakkelijk
opgehaald kan worden.

Geschatte werktijd: 2 werkdagen.
3.

Wielrevelt, Haarzuilens
Contactpersoon Natuurmonumenten: H. Kornegoor
Op aanwijzing afzetten, knotten van een 3-tal elzensingels. Totale lengte
ca 250 m. Snoeihout op bossen langs het asfaltpad. Elke werkdag terrein
schoon opleveren.
Geschatte werktijd: 4 a 5 werkdagen.

1.

Maxima Park, de Buitenhof
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2.

Thematerweg 16c, Haarzuilens
P. Oostrom
- hakhoutbeheer naast het gebouw van de peuteropvang en kandelaberen
van es, els en eik ( Alex ! ), langs oprijlaan verwijderen laaghangende
takken; snoeihout op “vaste rillen” [ zoals gemaakt in het Spijkerbos ].
Alleen op zaterdagen in verband met de drukte in de nabijheid van de
peuteropvang.

Geschatte werktijd: 3 werkdagen.

3.

Weiland rechts van Ringkade 3, polder Rijnenburg
R. Bunnik
- knotten van een 30-tal zeer oude ( en veelal in slechte staat
verkerende ) knotwilgen met overwegend dun hout. Totale bestand
bedraagt zo’n 60 stuks. Een 7-tal stevige en exemplaren met een gave en
dunne stam bewaren we voor een volgend seizoen.
- snoeihout branden.

Geschatte werktijd: 3 werkdagen.

3.1.

Hamlaan 3, Vleuten
B. Kennis
- op aanwijzing wegzagen van dikke stammen uit wilg, els en es.
Snoeihout branden.
Geschatte werktijd: 1 a 2 werkdagen. [ bij het opnemen van dit project
was er nog geen overeenstemming over het aantal bomen ]

3.2.

Enghlaan 11, Utrecht
I.Poorthuis
- knotten van 10 wilgen met niet al te zwaar hout . Snoeihout wordt door
eigenaar verwerkt of op ril achter hek verwerkt [ zoals eerder bij Hoogland
].
Werktijd: ½ werkdag
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3.3.

Brink 2, Haarzuylen
P. van Dommelen
- knotten van 10-tal oude knotwilgen met licht hout. Van Dommelen heeft
het restaurant Het wapen van Haarzuylen verkocht en is nog voor de helft
eigenaar van de knotwilgen. De andere helft is nu van de nieuwe eigenaar
van het restaurant.
Snoeihout moet naar de Stits gebracht worden.

Geschatte werktijd: ½ werkdag.
Pm 1.9 Hamlaan 4, Vleuten
J. Fokker
- knotten van ca 20 wilgen met zeer zwaar hout. Eigenaar verwerkt
het snoeihout zelf. Complicerende factor is de werkruimte: veel
bomen en struiken in de directe nabijheid en de wilgen staan aan
de rand van een brede wetering.
Geschatte werktijd: ?

Woerden
2.1

Hollandse kade nabij Haanwijk, Harmelen
In opdracht van de gemeente Woerden.
Contactpersoon: F. van Steenbergen / C.Vendrig
Op aanwijzing afzetten ( zieke es ), knotten van knotwilgen en
terugzetten van overhangend hout.
-

Snoeihout op rillen

Geschatte werktijd: 2 à 3 werkdagen .

2.2

Hollandse kade nabij Gerverscop 5a, Harmelen
In opdracht van de gemeente Woerden.
-

Op aanwijzing afzetten , knotten en terugzetten van overhangend hout.

-

Snoeihout op rillen

Geschatte werktijd: 2 werkdagen .
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2.3

Harmelerwaard 20B,
E. Arentz
- knotten van ca 15 knotbomen ( wilg en populier ) met veelal
licht hout, snoeihout naar gazon; eigenaar versnippert.
Geschatte werktijd: ½ werkdag.

2.4

Kievit, langs de Groenendaal
Contactpersoon: R. Veenbrink
-

In het wilgenbosje langs het Dijkgraafpad verwijderen van
overhangend hout ( talud en sloot ); snoeihout op ( bestaande ) ril.
Geschatte werktijd: 1 werkdag.

Montfoort
3.1

Achthoven oost 3
J.P.G. Vlooswijk
- knotten van 25 wilgen met licht hout langs betonpad
- knotten van 3 wilgen in weiland
snoeihout branden
-

In groot geriefbosje knotten van een 10-tal wilgen, terugzetten van
meidoorn langs slootrand, afzetten zieke es

-

In klein geriefbosje knotten van een knotwilg met zwaar hout en
afzetten omgevallen wilg.

-

Snoeihout in geriefbosjes op ( bestaande ) ril.

Geschatte werktijd: 3 a 4 werkdagen .

3.2

Hollandse kade / Vitenskade
Contactpersoon: J. Henzen
Ingang via Blinde weg.
In opdracht van Vitens
-

op aanwijzing afzetten, knotten en hakhoutbeheer

-

snoeihout op rillen

Geschatte werktijd: 2 a 3 werkdagen.
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3.3

Mastwijkerdijk 120
J. Jansen
- knotten van 33 knotwilgen met licht hout langs bedrijfshal;
- snoeihout hiervan verwerken in het naburige bos
- knotten van 10 hoge knotwilgen met middelzwaar hout in het
weiland
- bij parkeerplaats op aanwijzing knotten van ca 15 knotwilgen
- van deze laatste 25 wilgen snoeihout branden
Geschatte werktijd: 3 a 4 werkdagen

Stichtse Vecht
4.1

Laan van Gunterstein 2, Breukelen
M. van Tilburg
Werklocatie bevindt zich nabij het zwembad [ kruis de Scheendijk
en rijdt die uit ]
-

verwijderen overhangend hout langs bosrand; snoeihout op ril in het
bos

Geschatte werktijd: 1 a 2 werkdagen.

4.2

Queekhoven, Breukelen
Contactpersoon: Annelien Alberti
Ingang via het terrein van Zadelhoff ( volgens een toezegging van
de heer Zadelhoff zelf )
-

aan de noordkant op aanwijzing knotten, afzetten en verwijderen van
overhangend hout

-

daar waar nodig hakhoutbeheer van els

-

verwijderen van omgevallen essen.

-

In wilgengriend beginnen met uitspitten van reuzenbereklauw

-

Uit sloot aan de zuidkant wegzagen wilgen

-

Snoeihout op rillen

Geschatte werktijd: 7 werkdagen.
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4.3

Zandpad 76, Breukelen
A.Schulp
- in “Spijkerbos” op aanwijzing verwijderen van bramen, afzetten en
knotten; snoeihout op rillen.
Vrijkomend hout is voor de eigenaar.
Geschatte werktijd : 3 werkdagen

4.4

Machinekade, Maarssen
Contactpersoon: N. v.d. Berg
Betreft oude Joodse begraafplaats ( “Joods bosje”) .
Parkeren is beperkt mogelijk bij het oude gemaal Bethunepolder.
- zwaar achterstallig onderhoud van zeer grote bomen langs de
randen van het bosje ( vnl. els, es en eik )
Snoeihout ( deels ) op ril.
Geschatte werktijd: 2 a 3 werkdagen.

Ronde Venen
Donkereind 23, Vinkeveen
Mevr. P. Beentjes
-

Op eiland tegenover huis verwijderen overhangend hout.

-

Hakhoutbeheer naast schuurtje.

-

Op grote eiland hakhoutbeheer en verwijderen 2 bomen uit het water.

-

Snoeihout op ril.

Bosmaaiers mee !

Geschatte werktijd: 2 werkdagen.

namens het winterteam,
H. van Aartrijk
Werkvoorbereider winterprogramma.
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