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Inleiding 
In de eerste maanden van 2020 was er nog niets bekend over Corona, maar het bleef uiteindelijk 
spannend of we door konden gaan met ons  - naar ons inziens noodzakelijk – werk. Een andere 
manier van werken buiten (meer afstand bewaren!) en vergaderen werd ons deel. De natuur leefde 
op, de luchten werden helderder. 

Heel plezierig is het ook om te werken in het bos, de boomgaard, of langs de weg of sloot waar de 
knotwilgen of fruitbomen staan die we onderhouden. Meest in de winter, als de bomen nog niet 
groen zijn en er nog geen vogels broeden.. Het goede van het werken in de openbare ruimte is 
natuurlijk het zicht op wat we gedaan hebben. De wilgen die van hun (te) zware takken ontdaan zijn, 
de fruitbomen waar weer licht tussen de takken kan komen blijven prachtig om te zien. In het 
voorjaar als de overblijvende bomen met hun bloesems getooid het licht opvangen, in de zomer als 
de fruitbomen hun vruchten tonen, in de herfst als de bladeren al vallend de structuur van de boom 
verraden, en in de winter als we de balans opmaken en vooruitkijken naar een nieuw seizoen van 
werken, kunnen we tevreden zijn. Wij hebben ons aangepast, en er is nog steeds veel te doen! 

Bestuur 
We hebben dit jaar 2020 ondersteuning gekregen in het bestuur! Met name op het organiserende 
vlak hadden we  hulp nodig. Het bestuur in de persoon van Leo Starink (voorzitter), Jan Duindam 
(secretaris), Maarten Biesheuvel (penningmeester) en Elieke Starink (lid) vroeg Marian Schrijvers en 



Johan Huitink mee te denken bij de vragen en onderwerpen die telkens weer opkomen en om 
uitvoering vragen. Dat is een geruststelling! Maarten is hierbij agenda lid geworden en is 
penningmeester “op afstand” . 

Wel, maar ook wee in 2020 
Pijnlijk blijft natuurlijk het afscheid van onze geliefde bosjes Bremerton en Oostermeint waar we 
zoveel verantwoordelijkheid bij gevoeld hebben.. Daartoe hebben we voorafgaand aan de 
Natuurwerkdag op de eerste dag van november weer contact gezocht met de nieuwe eigenaren van 
Oostermeint, die ook blij waren met hulp van buiten voor het werk dat bijzonder arbeidsintensief is: 
het schonen van de poel en het opknappen van de omgeving van het wilde bijen hotel. Dan is het 
een troost als we bij de Oostermeint weer bij de Poel staan, ons een weg gebaand hebben door het 
bos. Niettemin blijven wij ongerust  omdat de bosjes als het ware op grotere afstand van de burgerij 
zijn geplaatst. Waardoor ze nu al niet meer voor iedereen toegankelijk zijn als wandelgebied.  Als nu 
de gemeente maar waakt over de ruimtelijke ordening, opdat ze niet nog verder van ons weg komen 
door er woningbouw toe te laten die de natuur verdringt. Pijnlijk is ook de poging een oude 
vergunning tot ontgronding te actualiseren bij Randwijk. Een plan, met als resultaat het 
leegscheppen van het plaatselijke weiland, inclusief een oude bewoningsplaats.  De oude strang ( 
oude versmalde waterloop ) is dan niet meer, het ooibos verdwenen: het landschap verminkt achter 
gelaten. Natuurlijk maken we bezwaar tegen deze gevoelloosheid!  

Activiteitenverslag 
De gemeente Overbetuwe heeft een goede regeling met ons als knotters en snoeiers: het hout dat 
we knotten en snoeien wordt door de gemeente opgehaald en versnipperd, gestookt om elektriciteit 
van te maken. Het gaat dan om biomassa, maar wel restmateriaal, dat niet anders gebruikt kan 
worden. En de bomen leven hierdoor langer! Dit jaar hebben we in 8 werkdagen 58 bomen geknot 
en 12 bomen gesnoeid. Met gemiddeld 13 mensen per werkdag. Intensief werk he? Bijna 9 bomen 
per werkdag met 13 mensen! We hebben ook nog heel wat slieten kunnen leveren op aanvraag. 
Bijzonder nog was dit jaar, dat we i.v.m.  Corona ons werk hebben aangepast. Zelf koffie meenemen, 
afstand houden, alleen als je je gezond voelt je aanmelden.  

Het uitje van de knotters, dat we traditie getrouw met Wilgenknotgroep Heteren Randwijk samen 
houden,  hadden we in de hoop op een verbetering van de Corona situatie verplaatst  naar het 
voorjaar en gehouden in de uiterwaarden bij Oosterbeek. Aan Corona was toen nog geen eind 
gekomen. Toen we moesten afspreken met de catering bleek dat een stuk moeilijker als gedacht. 
Koffie konden we niet zomaar te bestellen, soep was met moeite uit te delen en hoe je een 
toespraakje op afstand houdt is niet meteen duidelijk.  Het programma met een mooie wandeling 
naar de  Zomp in Oosterbeek  bleek een schot in de roos. De omgeving van Oosterbeek is meer als 
mooi te noemen. Heerlijk ook om met de knotgroep Randwijk oude bekenden te treffen en nieuwe 
mensen te leren kennen.  

Het beleid ruimtelijke ordening van de gemeente volgen we waar nodig. Zo hebben we een officiële 
zienswijze ingediend op een ontgrondingsplan in de uiterwaarden bij Randwijk, in 2021 zal hier door 
de gemeente een vervolg aan gegeven worden. We zijn het niet eens met de aanslag die gepleegd 
zou kunnen gaan worden op de natuurlijke en landschappelijke waarden die daar aanwezig zijn.  



Financiën   
Omdat we een stichting zijn en ons werk vrijwilligerswerk is, kennen we geen beloningsstructuur. Het 
werk moet dus van zichzelf uit bevredigend zijn en ons ter harte gaan. Inkomsten zijn er vanuit de 
gemeente (vergoeding per boom in het buitengebied), inkomsten uit vrijwillige bijdragen van 
eigenaren van percelen waar we werken, en sponsoring door de Landgoed Welderen. Uitgaven zijn 
er ook! Declaraties van bestuursleden voor gereden kilometers, kosten van website en bank. 
Daarnaast willen we ook de werkers kunnen bedanken voor hun inzet, door het aanbieden van een 
uitje.   

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is dit jaar negatief, door niet tijdig aanvragen van 
sponsorgeld en een andere wijze van declareren bij de gemeente, namelijk over het kalenderjaar. 
Gelukkig hebben we genoeg reserves om het verschil op te vangen..  Voor degenen die de details 
willen inzien, is de jaarrekening in de bibliotheek op de website opgenomen.  

Algemeen belang 
Mensen weten ons te vinden met vragen over knotwilgen, en dat wordt ook mogelijk gemaakt door 
een goede website en webmaster. Carien.eu draagt hier het overzicht, maar is ook de provider en 
geeft advies bij ICT vragen. Een gewaardeerde vrijwilliger maakt de aanpassingen mogelijk en houdt 
de site actueel. Een en ander resulteert in het feit dat we een belangrijke leverancier zijn van 
wilgenslieten, voor scholen en zelfs over de grens met Duitsland gevonden worden. Trots zijn wij er 
ook op dat onze club aan zoveel vrijwilligers  een gelegenheid biedt voor enthousiast werken in de 
buitenlucht en aan sociaal contact. 

Het algemeen belang vraagt ons de diversiteit in onze gemeente in de gaten te houden en te letten 
op ruimte voor groen. We werden geraadpleegd bij projecten van de hogeschool Arnhem Nijmegen. 
In de nieuwsbrief worden de verschillende projecten genoemd; deze kunnen ook op de website 
geraadpleegd worden onder het hoofdje nieuwsbrieven in de Bibliotheek. In 2020 is ook de 
wandelroute “de Groene Loper” bij gedrukt, en is blijkbaar waardevol als wegwijzer in het Groene 
Park Lingezegen.  

Tenslotte  
We danken de gemeente voor haar bijdrage per boom, ook dank aan stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, die zorgt dat ons gereedschap op orde is en aan ons uitgeleend kan worden. Onze 
sponsor Landgoed Welderen wordt hierbij bedankt. Wellicht kunnen we als volgende stap in De 
Groene Loper, de uitloop naar Landgoed Welderen realiseren. Onze provider “Carien.eu” willen we 
bedanken voor het onvermoeibare beantwoorden van onze vragen op ICT gebied. Rest ons onze 
vrijwilligers te bedanken, voor hun enthousiasme en meewerken aan het onderhoud van de kleine 
landschapselementen in onze gemeente Overbetuwe.  
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