
 
 
 
 
Goed voor de natuur! 
Het werken aan de houtkade en in de jonge bossen is niet alleen leuk en 
gezond, je helpt er ook de natuur een handje mee. Door het regelmatig 
knotten ontstaat een grotere variëteit in het gebied, waar weer allemaal 
planten- en dierensoorten van profiteren.  Door telkens een ander deel van 
de kade te kappen, zijn er allerlei ontwikkelingsfases.  
Door in de mooie natuur van de Kruiskade te werken, krijg je steeds meer 
inzicht in die natuurlijke processen.

 
Een dagje kennis maken?  
Van harte welkom! Kom eens een zaterdagochtend meewerken, gewoon 
om het eens te proberen. Je kunt gewoon even bellen met de coördinator, 
Bert van der Zwaan, voor verdere informatie. Zijn telefoonnummer is: 06-
30344424. Bij geen gehoor kunt u bellen met zijn vervanger: Ronald 
Klingers, telefoonnummer 06-12598190. Of nog wat meer lezen over het 
knotten? Dat kan op de website www.vogelsrijnwoude.nl van de 
vogelwerkgroep waar landschapsbeheer is te vinden onder het kopje  
werkgroepen.  
Of volg ons op facebook, instagram of twitter. 
 
Graag tot ziens op de Kruiskade! 
 
 
 

Kom eens mee knotten met de knotgroep van de  
vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o.   

Waarom knotten? 
Waarom zou je je aanmelden om één of meer zaterdagen geheel 
vrijblijvend met ons mee te werken? Eens even zien…. 
Er zijn een heleboel redenen voor. Laten wij eerst eens vertellen 
hoe een ochtend knotten met de knotgroep van de vogelwerkgroep 
Koudekerk-Hazerswoude er uit ziet. 

Wij werken bijna uitsluitend in het gebied Kruiskade / Spookverlaat, 
in eigendom van Staatsbosbeheer. Dit is een prachtige oude 
houtkade, vroeger beheerd door boeren ten behoeve van 
geriefhout met daaromheen jonge bossen. Deze bossen zijn in de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw aangeplant in het kader van de 
ruilverkaveling en zij worden nu weer grotendeels opnieuw 
ingeplant in verband met het uitbreken van de essentaksterfte. De 
houtkade wordt nog steeds zo beheerd zoals vroeger door de 
boeren. Oude essen- en elzenstoven worden eens in tien tot vijftien 
jaar afgezet, wilgen worden geknot.  
 

 
 
 
 
Goed voor de natuur! 
Het werken aan de houtkade en in de jonge bossen is niet alleen leuk en 
gezond, je helpt er ook de natuur een handje mee. Door het regelmatig 
knotten ontstaat een grotere variëteit in het gebied, waar weer allemaal 
planten- en dierensoorten van profiteren.  Door telkens een ander deel van 
de kade te kappen, zijn er allerlei ontwikkelingsfases.  
Door in de mooie natuur van de Kruiskade te werken, krijg je steeds meer 
inzicht in die natuurlijke processen.

 
Een dagje kennis maken?  
Van harte welkom! Kom eens een zaterdagochtend meewerken, gewoon 
om het eens te proberen. Je kunt gewoon even bellen met de coördinator, 
Bert van der Zwaan, voor verdere informatie. Zijn telefoonnummer is: 06-
30344424. Bij geen gehoor kunt u bellen met zijn vervanger: Ronald 
Klingers, telefoonnummer 06-12598190. Of nog wat meer lezen over het 
knotten? Dat kan op de website www.vogelsrijnwoude.nl van de 
vogelwerkgroep waar landschapsbeheer is te vinden onder het kopje  
werkgroepen.  
Of volg ons op facebook, instagram of twitter. 
 
Graag tot ziens op de Kruiskade! 
 
 
 

Kom eens mee knotten met de knotgroep van de  
vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o.   

Waarom knotten? 
Waarom zou je je aanmelden om één of meer zaterdagen geheel 
vrijblijvend met ons mee te werken? Eens even zien…. 
Er zijn een heleboel redenen voor. Laten wij eerst eens vertellen 
hoe een ochtend knotten met de knotgroep van de vogelwerkgroep 
Koudekerk-Hazerswoude er uit ziet. 

Wij werken bijna uitsluitend in het gebied Kruiskade / Spookverlaat, 
in eigendom van Staatsbosbeheer. Dit is een prachtige oude 
houtkade, vroeger beheerd door boeren ten behoeve van 
geriefhout met daaromheen jonge bossen. Deze bossen zijn in de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw aangeplant in het kader van de 
ruilverkaveling en zij worden nu weer grotendeels opnieuw 
ingeplant in verband met het uitbreken van de essentaksterfte. De 
houtkade wordt nog steeds zo beheerd zoals vroeger door de 
boeren. Oude essen- en elzenstoven worden eens in tien tot vijftien 
jaar afgezet, wilgen worden geknot.  
 



 
 
Een ochtend knotten… 
We verzamelen altijd tussen 8.30 uur en 8.45 uur op het erf van de 
boerderij van Jan Kerkvliet, Spookverlaat 4 te Hazerswoude. Gemiddeld 
komen er per knotzaterdag zo’n twintig tot vijfentwintig knotters 
opdraven.  
Er wordt kort aangegeven wat die dag de bedoeling is. En daarna: aan de 
slag! Er wordt gewerkt met diverse soorten zagen, met hiepen, touwen, 
ladders etc. Een paar specialisten binnen de groep werken geregeld met de 
motorzaag, om de zwaardere klussen te doen.  
Eigenlijk doet iedereen waar hij of zij (er werken gelukkig in onze groep ook 
relatief veel vrouwen) het best in is. Er is geen competitiedrang; het samen 
werken, het plezier en het genieten van de mooie natuur staan voorop.  
 
De stemming in de groep is altijd uitstekend. Je leert elkaar kennen, want 
er is altijd ruimte om even uit te blazen en voor een praatje. Natuurlijk 
wordt er ook veel gelachen. Regelmatig doen we in de natuur een 
bijzondere ontdekking. Zoals die els die groeit in een wilgenknot, of een 
oud eendenei in de holte van een essenstoof. Of we genieten van het 
geluid van de kleine zwanen op een prachtige winterochtend. Dan weer 
roept er iemand: “IJsvogel” en zien we nog net die prachtige blauw-rode 
schicht voorbij schieten. Door al die ontdekkingen realiseer je je
voortdurend dat je midden in de prachtige natuur van het Groene Hart aan 
het werk bent. 
 
Om een uur of tien roept er altijd wel iemand KOFFIE!! Mooie tijd om even 
te pauzeren. We nuttigen de door ons zelf meegebrachte koffie meestal in 
ons onderkomen De Zaagbek en soms – bij een heel grote opkomst – in de 
stal van de boerderij. Soms heeft één van knotters wat lekkers voor bij de 
koffie meegenomen voor de hele groep. Lekker. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Na een gezellig koffiekwartiertje gaan we weer aan de slag. De 
knotters met veel ervaring nemen de nieuwkomers graag onder hun 
hoede en leggen ze de fijne kneepjes van het vak uit. Veel van die 
ervaren knotters weten ook veel van de natuur en van de 
geschiedenis van de streek. Je kunt veel leren tijdens zo’n 
werkochtend!   

Zo om een uur of half één ’s middags is het beste er bij de meesten 
wel vanaf. De ogen zien nog veel leuke klussen in de natuur, maar 
de spieren laten merken dat het genoeg is geweest. Tijd voor de 
lunch. De vereniging trakteert na afloop van iedere knotdag de 
deelnemers op heerlijke erwtensoep.  
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