Hoe gaat dat bij de Knotgroep van het IVN-Nuenen
DE KNOTGROEP is een van de vele werkgroepen van het IVN-Nuenen. Een groep
mensen die het nodige onderhoud in de natuur verrichten. Het meest voorkomend
werk is om knotwilgen om de 3 of 4 jaar van hun kruin te ontdoen. Daarnaast
schonen we heide, zetten houtsingels terug, planten we struiken en bomen aan.
Een bijzonder project is de oude ijsbaan dat intussen een zeer waardevol natuurgebied is geworden.
Als we daar geen onderhoud zouden verrichten is van het prachtige gebied binnen 10 jaar niets meer
over. Als dank voor ons werk groeit en bloeit daar nu de waterranonkel en waterviolier er zeer
uitbundig gebloeid en doen de amfibieën het zeer goed.
Hoeveel leden zijn er:
In ons werkseizoen, vier wintermaanden, gaat er wekelijks een mail naar bijna 80 mensen. Daarin
staat waar en wat we die zaterdag gaan doen. Deelnemers kunnen rechtstreeks naar de werkplek gaan
die met een routekaart wordt aangegeven. Per zaterdag zijn er tussen de 15 en 25 deelnemers met
uitschieters van meer dan 30 personen.
Wat is het bijzondere van de groep:
 Ieder werkt voor eigen risico.
 Aan of afmelden is niet nodig, we zien wel wie er komt.
 Nauwsluitende werkkleding, stevige schoenen, soms
laarzen, bij voorkeur in de veiligheid uitvoering S-3.
 Helm en werkhandschoenen zijn bijna een verplichting.
 Gereedschappen worden door de werkgroep verzorgd en zijn van goede kwaliteit.
 Voor koffie en soep zorgen de leden van de werkgroep om toerbeurt. Behalve in coronatijd!
 We stoppen ergens tussen 13.00 en 15.00 uur maar ieder is vrij te gaan wanneer zij/hij dat wil.
 Om een optimale veiligheid te waarborgen hebben we werkafspraken en vastgelegd in twee
document genaamd “ARBO de Knotgroep IVN Nuenen”
Wat hebben wij te bieden aan nieuwe leden:
 Een gezellige en humoristische sfeer.
 Lekker werken in de vrije natuur met 2 pauzes
 Goede koffie en soep
 Diverse speciale activiteiten
 Mooie natuurgebieden van binnen uit leren kennen
 Trotse blik op “jouw” natuur.
 Fysiek bezig zijn in groepsverband houdt lichaam en geest helder!
 Lid worden van het IVN is fijn maar niet noodzakelijk.

Voor meer informatie:
www.ivn.nl/nuenen of
Knotgroep.IVNNuenen@gmail.com
Jan Kempers tel: 040-2836323
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