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Inleiding 

In dit afgelopen Corona jaar was het telkens spannend of we bij elkaar konden komen om te werken 

met de Wilgenknotploeg. In feite konden we afstand houden en voorzichtig met elkaar omgaan. 

Koffie drinken met afstand tot elkaar houden was nog het moeilijkst. Gereedschap het liefst met 

handschoenen aan beet pakken. 

 

Wel en wee 

Het bestuur in de persoon van Leo Starink (voorzitter), Jan Duindam (secretaris), Maarten 

Biesheuvel (penningmeester) en Elieke Starink (lid) is versterkt met Marian Schrijvers en Johan 

Huitink in de 6-wekelijkse bestuursvergadering, hoewel de laatstgenoemde twee niet formeel zijn 

toegetreden en dat ook (nog) niet willen. We zoeken door naar versterking van het bestuur.  

Pijnlijk is de poging een oude vergunning tot ontgronding bij Randwijk te actualiseren. Er is een 

proces in gang gezet waarin we bezwaar gemaakt hebben. Maar tegelijkertijd is er wel ook overleg 

met de ontgronder, K3, mogelijk gebleken . Dit proces is nog niet afgerond,  maar er is goede hoop 

op een overeenkomst. 

 

Werkresultaten  

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. Dit jaar hebben we in 12 werkdagen 38 bomen geknot en 33 bomen 

gesnoeid. Met gemiddeld  9,5 mensen per werkdag. Bijna 6 bomen per werkdag, met 9 a 10 mensen! 

Het waren gemiddeld zware bomen en intensieve werkzaamheden! Vanwege de corona hebben we 

speciale afspraken gemaakt met de werkers: aanmelden vooraf en alleen als je je gezond voelt, 

koffie of thee meenemen en afstand houden. Dank gaat uit aan de gemeente voor haar bijdrage 

per boom, ook aan stichting Landschapsbeheer Gelderland, die zorgt dat ons gereedschap op orde 

is en aan ons uitgeleend kan worden.  

Het uitje van de knotters, dat we traditiegetrouw met Wilgenknotgroep Heteren Randwijk samen 

houden, was dit jaar in de vorm van een bezoek aan de uiterwaard, waar niet toevalligerwijs ook de 

ontgronding is gepland. Die uiterwaard is toch altijd weer een bijzonder natuurgebeuren, de trage 

rivier, het landschap doorsneden, de overkant onbereikbaar! 

 



Financieel 

Omdat we een stichting zijn en ons werk vrijwilligerswerk is, kennen we geen beloningsstructuur. 

Het werk moet dus van zichzelf uit bevredigend zijn en gaat ons ter harte. 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.  Met een beperking van de kosten hebben we een bedrag van ruim 250 euro kunnen 

sparen!  

 

Algemeen belang 

Inwoners van de Overbetuwe weten ons als natuurorganisatie te vinden en niet alleen met vragen 

over knotwilgen, wat ook mogelijk wordt gemaakt door een goede website en webmaster. Carien.eu 

draagt hier het overzicht, maar is ook de provider en geeft hulp. Een andere hele waardevolle 

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 particulieren.  

We zijn nog steeds het meldpunt voor vleermuizen in de Overbetuwe. Mensen en dierenambulance 

weten ons te vinden bij vragen over deze interessante beschermde beesten.  

Het algemeen belang vraagt ons de diversiteit en ruimte voor groen in onze gemeente in de gaten 

te houden. In de nieuwsbrief worden de verschillende projecten genoemd en kunnen op de website 

geraadpleegd worden. Dit jaar zijn we ingegaan op een verzoek van Het Westeraam, school voor 

VMBO, om een plan te maken hun “achtertuin” te vergroenen en geschikt te maken voor biologie 

onderwijs, zowel praktisch als theoretisch. Voor de randen van de grote Zeeg hebben we ook hulp 

gevraagd aan Waterschap Rivierenland, die nu al voor natuurvriendelijke oevers van de zeeg 

hebben gezorgd.  

 

Rest ons onze vrijwilligers te bedanken, voor enthousiasme en meewerken aan het onderhoud van 

de kleine landschapselementen in onze dierbare gemeente Overbetuwe. 

Leo Starink, voorzitter, namens Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk 

 

 

 

 


