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Knotbrigade ondersteunt eigenaren bij behoud

Landschapsbeheer gaat knotbomen inventariseren in Westerkwartier
Landschapsbeheer Groningen inventariseert deze zomer alle knotwilgen in het Zuidelijk Westerkwartier
om inzicht te krijgen in de staat van deze kenmerkende landschapselementen. Goed onderhouden
knotbomen zijn een waar 5-sterren resort voor vogels en insecten. Ze vinden er voedsel, rust en
broedgelegenheid. Een vrijwilliger van Landschapsbeheer bezoekt alle knotboomeigenaren. Gewapend
met een tablet met speciale app kan hij ter plekke locatie en toestand van de bomen in kaart brengen.
Landschapsbeheer wil met de inventarisatie een goed beeld krijgen van de verspreiding en toestand van de
bomen. Op basis van deze gegevens kan zij ook gericht werken aan het versterken van de kwaliteit van
knotbomen. Hiervoor zet zij de knotbrigade in, die vorig jaar is opgericht. Deze brigade bestaat uit
vrijwilligers, die waar nodig onder begeleiding van een deskundige voorman van Landschapsbeheer
letterlijk de boom in gaan om ze te knotten. Het accent ligt hierbij in de eerste instantie op knotwilgen.
Knotbrigade
Om het knotbomenbestand in het Zuidelijk Westerkwartier in een goede conditie te kunnen houden, is
Landschapsbeheer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de knotbrigade willen versterken. Het knotten
gebeurt met name in de wintermaanden. Een sportieve klus die goed teamwerk vraagt. Vrijwilligers van de
knotbrigade komen op mooie plekjes in het Groninger cultuurlandschap en leren veel over de historie en
natuurwaarden van dat landschap. Ervaring met knotten is niet nodig. Landschapsbeheer zorgt voor een
opleiding en begeleiding en ondersteuning in gereedschappen. Het uiteindelijke doel is dat de knotbrigade
zelfstandig aan de slag kan om het knotbomenbestand in de provincie te behouden.
Meer informatie over de deelname aan de knotbrigade kan worden opgevraagd bij Landschapsbeheer
Groningen (www.landschapsbeheergroningen.nl).
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Elmar Schraa
(e.schraa@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99).
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