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KNOTTERS AAN HET WERK 
 

Bij de inventarisatie in 1974 van het gebied tussen de Leeweg en de  
Leidsevaart ("Bronsgeest") was bekend geworden, dat hier nog een rij oude  
knotwilgen stond. De knotwilgen staan langs de oude oprijlaan, welke vroeger  
bij het landgoed "Oud-Leeuwenhorst" hoorde. De wilgen waren ongeveer twaalf  
jaar geleden voor het laatst geknot. Onder invloed van de zware takkenlast,  
sommige takken waren wel 15 cm. in doorsnee, en de vermolming van de onder-  
stam dreigden er veel om te vallen. 

De houtwal waarin de genoemde oprijlaan ligt en waarvan de rij knotwilgen  
deel uitmaakt, bestaat verder uit essen- en elzenhakhout, waartussen veel  
bosbraam en hop groeit. Het resultaat hiervan is, dat rond veel bomen een ondoor-
dringbare wirwar van takken en ranken is ontstaan. Hierin vinden veel vogels  
een welkome broedgelegenheid. Doordat de wilgen vroeger gewoon meegehakt  
zijn met de essen en elzen, is de onderstam in veel gevallen niet veel hoger  
dan 50 cm. De "knot" zit dus vaak heel dicht bij de grond. 

Om nu te voorkomen dat de knotwilgen zouden omvallen en doodgaan en  
hierdoor uit het landschap zouden verdwijnen, werd 11 februari (krokusvakantie) 
uitgekozen om er eens flink de zaag in te zetten. Het weer werkte die dag niet  
erg mee, het was mistig en het regende soms, maar we togen met frisse moed aan 
de slag. Ondanks ons gebrekkige materiaal, wat bestond uit één goede trekzaag, 
een zaag waarbij werd opgemerkt dat die zo bot was, dat het niet uitmaakte  
of je met de onderkant of met de bovenkant zaagde, twee kleine handzagen en  
een goede en een botte bijl, vorderde het werk goed. 
De kreet "onderuit" was niet van de lucht en als je dit vlak naast je hoorde,  
moest je erg snel zijn om niet geraakt te worden, omdat dit meestal pas werd 
geroepen als de tak bijna op de grond lag. 

Versterkt door o.a. appels, melk en wat geestrijker vocht konden wij het  
aardig volhouden en om half zes 's middags waren alle 68 knotwilgen van hun  
zware takkenlast bevrijd. De gevallen takken werden door mevr. v.d.Oever op  
hopen gegooid, waardoor de nestbouwmogelijkheden voor de Winterkoning en de 
Roodborst weer zijn uitgebreid. Deze takken blijven hier liggen en zullen na  
een aantal jaren wel geheel zijn weggerot. 

De knotters waren Joost Bouwmeester, Hans en Anita Philipsen, Dick v.d.  
Oever, Hein Verkade, Cor, Henk en 

Leen van Duyn 
-------------- 

 
KRUIDENKWEKERIJ 

 
Op oude foto's van Noordwijk ziet men nog de kruidentuinen aan de voet  

van de duinen. Helaas zijn deze, zoals zo veel verdwenen. Maar niet verdwenen  
is de kruidenkwekerij en drogerij van de heer Alkemade. 
Veel Noordwijkers weten die nog niet te vinden, maar als je er eenmaal bent  
geweest en de heerlijke geuren hebt opgesnoven die daar uit laden en bussen  
komen, begint men te beseffen wat een rijkdom aan gezondheid deze kruiden  
verborgen houden. 

Bent u er in geïnteresseerd, ga dan eens op een avond bij de heer Alkemade  
een kijkje nemen. Hij zal u graag ontvangen en u vertellen hoe nuttig al  
deze kruiden zijn, niet alleen voor de zieke maar ook voor de gezonde mens. 

Verwacht niet dat u rondgeleid wordt door een kruidentuin zoals ze voor- 
heen te vinden waren, daar deze tuinen zeer arbeidsintensief zijn en niet  
lonend, voor dit bedrijf. Er worden dan ook alleen grofsoortige kruiden  
gekweekt in Noordwijk en veel komt uit het buitenland. Maar het is zeker de 
moeite waard hiermee kennis te maken. Het adres is P.T.F.Alkemade, Pické- 
straat 46. 

Verder heeft de heer Alkemade mij toegezegd in principe bereid te zijn  
deze zomer een excursie te leiden, zodat men dan kennis kunt maken met wat  
er hier nog verbouwd wordt en het gebruik er van. 

Nu het voorjaar weer komt, kunt u zelf misschien wel de algemeen voor-  
komende kruiden, zoals brandnetel en weegbree eens vers plukken en er uw  
voordeel mee doen, doch de gedroogde kruiden zijn het gehele jaar beschikbaar. 
 

A.v.d.Oever-van Vliet 
 

 
 
 




