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Wilgen knotten

Peter+Jan Senteur

De noodoproep van het Staatsbosbeheer bij
monde van de boswachter Lex Knoops
resulteerde in een actie van mij om te trachten

voldoendeenthousiaste vogelaars bij elkaar te

krijgen. Zij zouden bereid moeten zijn om het

geplaagde Staatsbosbeheer, dat zeker 20

miljoen moet bezuinigen een handje te helpen.

Wij hebbenals Vogel werkgroep zeker 750

leden, dat moest toch wel lukken? Vergeet het

maar, ik heb de meest fantastische excuses te

horen gekregen, maar iets terugdoen voor al

het vogelgenot en de mogelijkheid om jaar in

jaar uit daar naar vogels te kunnen kijken was

er niet bij.

Met veel moeite heb ik voor vrijdag en

zaterdag 11 en 12 maart totaal 10 mensen bij
elkaar kunnen krijgen in plaats van het het

dubbeleaantal. De oudste knotter - Bert van

Steenis - was 77 jaar; de gemiddelde leeftijd

lag zeker boven de 55 jaar! Helaas kregen wij
de klus niet af, nog tien wilgen bleven

onbehandeldover. Nog een keer terugkomen
zat er niet in, want na 15 maart mocht er niet

meer gesnoeid worden in verband met de

aanvangvan de broedtijd.

Iedereen ,die langs de geknotte wilgen loopt

naar de vogelhui hoeft niet meer bang te zijn

aangesproken te worden met: Komje een

handje helpen ?

Begin februari kreeg ik, een vraag van

Staatsbosbeheer of ik een ploeg mensen wilde

formeren van onze Vogelwerkgroep om een

zestigtal wilgen te knotten. Die vraag kwam bij

mij terecht, omdat ik dit een twee jaar geleden
ook al eens had gecoördineerd

De wilgen die geknot moesten worden staan

aan het Eemmeer bij de vogelhut. Bij

vogeltellers van deEempolder staat het gebied
bekend als de Oostermeent, een gebied waar

eenmaal in de veertien dagen alle vogels
worden geteld.

Jan Peter Senteur Jaap Moolenaar,Roel Huizenga
en helemaal rechts Bert Van Steenis.

33 wilgen geknot!

Piet Bakker knot de laatste tak


