
Natuurwerkdag 2013 

Door: Dinie C.

In onze agenda staat achter zaterdag 2 november een groot uitroepteken. Ik kan er niet omheen: 
Natuurwerkdag 2013. Ook in de PZC en in de huis-aan-huisbladen viel hierover te lezen, er zijn 
werkzaamheden te kust en te keur. Overal in mijn directe omgeving, in de provincie, ja zelfs overal 
in het hele land zijn er plaatsen waar op die dag de handen uit de mouwen gestoken kunnen worden.

’Mijn’ Beheerswerkgroep 
Zelf hoef ik geen locatie te kiezen, ‘mijn’ KNNV stuurt me een e-mail: wij gaan knotten in ’s 
Gravenpolder, bij de familie Lokerse. Bekend terrein, mooie locatie, fijn. Maar de weerberichten 
voorspellen – evenals de voorgaande dagen – regen, regen en nog eens kans op regen. Als ik die 
zaterdag uit mijn bed rol,trek ik snel de gordijnen open: droog! Eigenlijk zou ik moeten stofzuigen, 
ramen lappen en boodschappen doen; huisvrouwendingen, tja, ik weet het. Maar nu even niet. Ik 
trek mijn werkkleding aan, stap in mijn laarzen, pak mijn tuinhandschoenen en spring op mijn fiets. 
Zoals altijd weer genietend van het prachtige landschap, rijd ik van Heinkenszand, via Nisse, naar 
de locatie aan de Provincialeweg. 

De bus met aanhanger staat er al. De jongens die hun maatschappelijke stage komen verrichten 
komen aanfietsen; twee timide meisjes en een klein broertje worden door hun vader met de auto 
gebracht. Ik zie veel bekende gezichten, het is altijd een gezellig weerzien. Een gezin met twee 
kinderen komt helemaal uit Vlissingen, om vandaag mee te helpen. Iemand die graag twijgen voor 
haar paard wil, komt takken knippen. En ook twee stoere mannen van de EHBO zijn deze morgen 
van de partij. 

Aan de slag 
Als iedereen in de startblokken staat, is er een welkomstwoord door Gert-Jan, waarna Ton een korte
instructie geeft en dan mogen we ‘los’. We lopen door een achtertuin, langs paardjes, door een 
weiland tot een hek. Daar klauteren we de dijk op. Mannen met ladders kiezen resoluut een boom 
uit en beginnen verwoed te knippen en te zagen. De slepers staan paraat en ruimen alles op. Ook de 
jongeren onder ons slepen ijverig met takken en gooien alles netjes op een grote hoop. Sommige 
jongens zoeken, jongenseigen, mooie takken om mee te zwaaien. Op de dijk groeien, liggend tegen 
een paal, de takken tot manshoge stapels. De knotters zagen en zweten alsof hun leven ervan 
afhangt, soms glijdt er zelfs een bril van een neus. De laatste, zware takken worden met touwen in 
de juiste richting gedwongen en weggetrokken, zodat ze niet op de omrastering kunnen vallen. ‘Van
onderen’, op de rijweg naast de dijk, zie ik automobilisten verbaasd - of zou het jaloezie zijn? - naar
ons kijken. Zelf vind ik het prachtig om zo’n grote groep, jong en oud, aan het werk te zien. t 
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Pauze 
En dan is er pauze. In de gereedschapsschuur, waar het vele gereedschap ordelijk aan de muren 
hangt, staan vier lange tafels, gedekt met kraakheldere tafelkleden. De werkers druppelen binnen en
kiezen een stoel of plank om op te zitten. Rick zit bovenop een aambeeld en heeft zo een goed 
overzicht; hij telt 34 personen. Er is koffie, thee en chocomelk. Ook zijn er cupcakejes met bovenop
een boompje van marsepein. En er zijn grote stukken boerenknoopcake. We worden echt in de 
watten gelegd. Tijdens het koffiedrinken gaan er kaarten rond, waarop we met een handtekening 
kunnen protesteren tegen de bezuinigingen die natuurorganisaties te wachten staan. Ook onze 
jongste deelnemer zet met een serieus gezicht zijn naam, hij is vijf jaar oud. Goed gedaan jochie! 



Hernieuwde kracht 
Uitgerust en bijgepraat zoeken we even later weer onze boom of stapel hout op en gaan met 
hernieuwde kracht aan de slag. Iedereen heeft het naar zijn of haar zin, ook de nieuwkomers hebben
de smaak te pakken. De tijd vliegt, enkele wilgen hebben nu kale kopjes, sommige wachten op een 
verdere knipbeurt. Die zullen nog twee weken geduld moeten hebben. Want de klok is 
onverbiddelijk; we moeten stoppen, het is tijd voor de lunch. We nemen ons materiaal mee terug 
naar de aanhanger. Ik zie iemand met armen vol twijgen lopen – twee paarden in ‘s-Heerenhoek 
gaat heel blij worden vandaag – en lopen naar ons ‘restaurant’. 

Verwennerij 
Buiten ruik ik het al: soep! Grote pannen soep staan op ons te wachten en schalen met belegde 
broodjes staan gereed. Wat een verwennerij. Gemoedelijk nuttigen we al dat lekkers. De schuurdeur
staat open en een waterig zonnetje gluurt naar binnen. Dit zouden meer mensen moeten kunnen 
ervaren, denk ik, ze weten niet wat ze missen. En dan is het toch echt tijd om weer naar huis te 
gaan. Einde van een geslaagde Natuurwerkdag. 

Blos 
‘s Middags doe ik toch nog maar wat boodschappen, een vrouwenhand en een paardentand... Bij de 
kassa sta ik te gloeien, mijn rode wangen geven bijna licht. ‘Zo, jij hebt een gezond kleurtje’, zegt 
een kennis. Ik knik: ‘Weze knotte ééj’. 


