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Beste vrijwilligers, 

 

De afgelopen weken zijn de vrijwilligers van de SLE voornamelijk bezig geweest met het planten 

van bomen en struiken. Dat deze winter zacht is kwam daarbij goed uit: geen harde ondergrond en 

vaak regen, niet tijdens maar na de gedane arbeid. Steeds was er een hoge opkomst van vrijwilligers 

waardoor we veel werk hebben kunnen verzetten. We hebben maar liefst 2150 struiken en bomen 

aangeplant. Kortom de SLE is nog steeds een bloeiende vrijwilligersclub. 

Naar aanleiding van de eerste plantochtend van dit jaar heeft Marlon het volgende artikel 

geschreven met als titel: 

 

Biodiversiteit op 1 locatie! 

 

Erf en landschappelijke beplantingen hebben grote waarde voor planten en dieren. Het levert 

voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten. 

De huidige tijdgeest maakt dat SLE de nadruk wil leggen op toepassing van een zo groot mogelijke 

selectie uit ons totale aanbod van landschapselementen ter wille van de biodiversiteit op een locatie.  

SLE is daarom op zoek naar grondeigenaren in de regio Elburg die interesse hebben in een dergelijk 

project. Hiervoor kan men zich aanmelden via info@landschapselementenelburg.nl 

 

Het eerste project met deze insteek is dit voorjaar van start gegaan bij grondeigenaar Martin van der 

Kruijk aan de Bovenweg 80 te Doornspijk. 

Aldaar is besloten om de volgende landschapselementen aan te leggen: 

Bloemrijk grasland (B), Akkerkruiden vegetatie (A1, A2), Houtsingel (H met 6 plantensoorten), 

Struwelen (S1, S2, S3 met 8 plantensoorten), Ruderale vegetatie (R1, R2, R3), Schaduwbosje voor 

weidedieren (R2), Zandbak voor grondbijen (Z), Insectenhotel en Steenuilkast. 

mailto:info@landschapselementenelburg.nl


 

 
 

Twee type landschapselementen zijn nieuw voor SLE: 

1. Drie type bloemengebieden (B, A en R) -  

Elk type bloemgebied kent zijn eigen bloemsoorten. Het is de bedoeling dat deze volgens de 

sinusmethode beheerd gaan worden. Dat wil zeggen dat de gebieden niet geheel in 1 keer 

gemaaid worden maar deels en gefaseerd. De ontstane variatie in groeifase levert gradiënten 

waardoor insecten meer verspreid over het jaar voedsel- en nestgelegenheid geboden wordt. 

Voor het aanleggen en beheer van bloemrijk grasland, heeft de SLE een handleiding uit 

diverse informatiebronnen samengesteld. Deze is op de SLE-website hier te vinden. 

      Een handleiding voor aanleg en beheer van akkerkruiden vegetatie, ruderale vegetatie en    

      onderbegroeiing zal eveneens beschikbaar komen.                   

2. Schaduwbosje voor weidedieren-  

Een klein groepje bomen midden in de wei biedt luwte/schaduw aan weidedieren (paarden 

in dit geval) en vormt ook een stapsteen voor vogels en andere dieren vanuit de omliggende 

houtsingel en struwelen. Recentelijk is dit onderwerp in het nieuws gekomen (zie 

www.bomenvoorkoeien.nl). 

 

Overige hier passende SLE-opties zoals hoogstamfruitbomen en houtrillen waren reeds door de 

eigenaar aangebracht. 

 

Als eerste stap zijn er op 18 januari 2020 ca. 580 struiken en bomen geplant op de houtsingel en 

struwelen. Binnenkort komen we daar nog terug om zo’n 10 ruwe berken in de houtsingel te zetten. 

Om het schaduwbosje invulling te geven, worden er 3 winterlindes geplant.  

https://www.landschapselementenelburg.nl/nieuws
http://www.bomenvoorkoeien.nl/


 

560 Struiken en bomen is voor SLE-begrippen een 

groot aantal. Dankzij een goede planning met 

4 coordinatoren en 20 vrijwilligers verdeeld over 

de houtsingel en de struwelen was het grootste deel 

van de aanplant al voor de koffie in de 

voorbewerkte grond gezet. 

In S1, S2 en S3 zijn geplant meidoorn, sleedoorn, 

wilde liguster, egelantier, geldersche roos, van elk 

40 stuks. Verder wilde lijsterbes en vuilboom, van 

elk 60 stuks. In de houtsingel (H) zijn geplant: 10 

ruwe berken, 20 hazelaars en inlandse vogelkers, 

40 rode kornoelje, 50 krenten en 60 kardinaalmuts. 

Met een behulp van een meetlat werden de struiken 

op 90 cm afstand van elkaar gezet. Naar gelang het 

voller werd lukte het steeds minder om deze 

afstand aan te houden. 

Na de koffiepauze is alle grond netjes aangeharkt 

en zijn de graspollen in de houtsingel fijn gemaakt. 

Een milde regenbui zorgde voor de eerste 

bewatering van de jonge aanplant. 

 

 
De gastheer-en vrouw tracteerden ons op lekkere koeken, Frank moest leuren met de broodjes maar alles ging schoon op! 

 

 

 

 

 

Planten op locatie H 



 

Project Koopsweg. 

 

In de herfst van 2018 is een plan ontwikkeld om meer biodiversiteit te brengen in een bosje, gelegen 

aan de Koopsweg. Daartoe hebben de vrijwilligers in drie ochtenden 135 bomen en boompjes 

neergehaald. Alleen de zomereiken zijn gespaard. Zie Knotpraat 160. 

Nadat de de stobben verwijderd zijn en de grond gefreesd is, was op vrijdag 24 januari de tijd rijp 

om een vervolg aan dit project te geven. 

Allereerst zijn er in de singel 10 wintereiken geplant. Op verzoek van de eigenaar, de heer Smit, 

zijn deze eiken in afwijking van het oorspronkelijke plan, zo geplaatst dat deze eiken zo nodig 

vanaf de weg bespoten kunnen worden ter bestrijding van de eikenprocessierups. 

Daarnaast zijn er lijsterbes, vuilboom, kardinaalsmuts, krent, hazelaar en egelantier geplant, in 

totaal 350 stuks. Dit alles in wildverband met een plantafstand van 1,5 x 1,5 meter. Hoe kun je een 

winter-en en zomereik uit elkaar houden? 

Het steeltje van de eikel is bij de wintereik zeer kort in vergelijking met de zomereik. Verder is het 

blad van de wintereik ondieper en meer regelmatig gelobd dan de zomereik. 

 

 

De heer Smit geeft aanwijzingen aan Jan. Zijn dochter helpt ook mee. Op de achtergrond enkele zomereiken. 

 

 

 

 

 



 

 

Aanplant Scouting. 

 

Zoals al aangekondigd in Knotpraat 166 zijn we op zaterdag 1 februari met 18 vrijwilligers weer 

aan het werk geweest op het terrein van de scoutinggroep Gustaaf Adolf. Na het omleggen van 

prunussen en dennenbomen in november 2018 en november 2019 was nu de tijd gekomen voor het 

aanplanten van diverse struiken. Er zijn deze ochtend in een rap tempo 10 soorten de grond 

ingegaan, in totaal circa 1000 stuks. 

 

         

 

Op bovenstaand schema zijn met stippen de 

plaatsen aangegeven waar de groepen  

struikjes ongeveer moeten staan. De kruisjes 

geven de plaats van bestaande bomen aan. 

Naast het fietspad zijn egelantier, meidoorn 

en sleedoorn geplant. Dit zijn stekelige 

struiken die, als ze tot volle wasdom 

gekomen zijn, de toegang tot het terrein via 

deze weg belemmeren. 

Op de foto hiernaast zijn de vrijwilligers 

bezig met de aanplant van deze struiken 

langs het fietspad. 

 

Er zijn ook hier weer een flink aantal (70) vuilbomen       

geplant. Deze struik met de onwelluidende naam wordt ook 

wel spork genoemd. Hij bloeit van mei tot september en is 

daamee de langstbloeiende struik vanWest-Europa. Bijen zijn 

dol op de vele kleine bloemetjes. Ze halen er zowel stuifmeel 

als nectar op. En vogels houden van de vele bessen die de 

vuilboom maandenlang tooien. 

Dus wilt u de bijen een dienst bewijzen, plant dan vuilbomen. 

Fietspad 



 

Houtwal Kroese-Dekker. 

 

Deze houtwal is bij vele SLE-ers beter bekend als de houtwal van van Engelen. In 2006, 2007 en 

2008 zijn er dertien zaterdagochtenden besteed aan het uitdunnen van deze houtwal, goed voor 700 

werkuren. (Knotpraat 91).  Om bij die houtwal te komen moesten destijds we door een zeer zompig 

grasland banjeren. De laarzen bleven vaak vastplakken in het modderige grasland. Legendarisch is 

het verhaal van onze vrijwilliger in ruste, Beert Koops die met zijn 60-jarige oude Ferguson tractor 

vast kwam te zitten in een greppel en eruit getrokken werd door tractor van Gerrit Bosch. 

Marlon heeft destijds als laatste een boom geveld op deze houtwal en was nu ook degene die 

constateerde dat er in de loop van de tijd vele grote en kleine prunusbomen opgeschoten zijn. 

Hij heeft ze allemaal gemerkt en zo zijn op twee dinsdagochtenden en een zaterdagochtend met een 

kleine groep zagers en slepers ongeveer 60 dunne en dikkere boompjes geveld. Met de omgezaagde 

bomen zijn houtrillen en vogelbosjes aangemaakt. 

 
Het zagen en verslepen van de prunussen verliep aan de       Ook nu was er volop gelegenheid natte voeten te halen in 

slootkant nogal moeizaam.                                                         het grasland. 

 

Een bijzonder SLE-vervoer. 

 

In de gracht van Elburg, nabij de Joodse 

begraafplats liggen twee boomstammen al 

enkele jaren te wateren. Nu is langamerhand 

de tijd gekomen om ze te gebruiken als palen 

voor een ooievaarsnest. Daartoe moesten ze 

versleept worden naar een plaats waar ze uit 

het water gehaald kunnen worden. Nadat 

Marlon een dag tevoren in waadpak 

gestoken, enkele touwen aan de stammen 

bevestigd heeft werden de stammen op 

dinsdagochtend 21 januari onder de 

Mheenpoortbrug door naar een plek nabij wasserij ” Het Vertrouwen” gesleept. De roeiboot 

waarmee de stammen één voor één versleept werden werd bemand door schipper Frank en 

volmatroos Oene. Aan de wal werd het vervoer begeleid door walmatroos Gerben. Zijn taak was 

vooral om de opvarenden tot steun te zijn bij het in-en ontschepen. Dankzij de bekwame, krachtige 

roeislag van Frank verliep het vervoer over het water vlot, zoals te zien is op het filmpje wat je hier 

kunt aanklikken. Binnenkort worden de boomstammen overgebracht naar het terrein van de 

oeverzwaluwenwand om aldaar geschild te worden. 

https://youtu.be/iaGR8yCyH2E


 

 

Oeverzwaluwenwand. 

 

Op het terrein van de oeverzwaluwenwand hebben we op vrijdag 7 februari met 16 vrijwilligers 

bosplantsoen ingeplant. Op 3 mei van vorig jaar hebben we dat ook gedaan maar een gedeelte van 

deze implant is teloorgegaan. Bovendien waren er nu meer daglichtrijke plekken beschikbaar om te 

beplanten na het vellen van de wilgen 

in oktober vorig jaar. 

In oktober hebben we ook het onkruid 

voor de zwaluwenwand weggehaald. 

Maar zie, al het onkruid was weer 

royaal aangegroeid dus gingen we met 

de schep, de schoffel en schaar deze 

ongewenste vegetatie weer te lijf. 

Marlon haalde met de bosmaaier op 

de flanken van de wand groeiende 

opslag weg. 

In maart zullen de nestgaten weer 

gevuld worden, ook dan is een kleine 

schoffelbeurt waarschijnlijk weer 

nodig. 

 
Ook tusen de gezaagde stammen is nog plaats voor een struik 

 

Nestkastjes 

Rondom de lagere school De 

Borchstee aan de Achterweg te Elburg 

staan een aantal eikenbomen. Vorig 

jaar heeft de eikenprocessierups zich 

daar genesteld met als gevolg jeuk bij 

sommige leelingen. In samenwerking 

met de gemeente Elburg ontstond het 

idee om nestkastjes in deze bomen te 

plaatsen, in de hoop dat de nestelende 

mezen de rupsen verslinden. Frank 

heeft bij de Vogelbescherming een 

aantal bouwpakketten besteld. Op 

donderdagmiddag 13 februari zijn 7 SLE-ers naar de school getogen om de leerlingen te helpen 

met het in elkaar zetten van de nestkastjes. Wethouder Wessels sprak voordien de leerlingen in de 

klas toe. Hij vertelde dat de kool-en pimpelmezen wel 1000 rupsen per dag kunnen verorberen. Ook 

de mezenjongen lusten de rupsen graag. Vervolgens gingen de leerlingen in twee ploegen aan de 

slag. De jongens en meisjes gingen flink met de hamer te keer. Het was dan ook een lawaai als een 

oordeel in het werklokaal. Het was ook aardig om te zien op hoeveel manieren de hamer werd 

vastgehouden. In twee uur tijd zijn er 13 kastjes in elkaar gezet. 

Onder toeziend oog van de scholieren zijn de kastjes de week daarna in de bomen opgehangen. 



 

 

 

Het verplaatsen van fruitbomen. 

 

In 2016 heeft de SLE 11 fruitbomen geplant in het weiland voor het huis van mevrouw Polinder. 

Nadien heeft de hoogstambrigade enkele malen voor vormsnoei gezorgd. 

Zij is inmiddels verhuisd naar de kern Doornspijk. De nieuwe eigenaars willen paarden in het 

weiland laten lopen wat natuurlijk niet ten goede komt aan de fruitbomen. Gelukkig is er een adres 

gevonden waar de bomen weer aangeplant kunnen worden en wel op het terrein van de familie 

Hendriksen aan de Grevensweg. 

Op zaterdag 15 februari zijn de bomen met de nodige voorzichtigheid, wortelsparend, uitgegraven 

en in twee ritten vervoerd naar de Grevensweg. 

Aldaar zijn ruime gaten gegraven en twee steunpalen in zuidwestelijke richting geplaatst. 

De gaten zijn opgevuld met zand, vermengd met compost en aansluitend met veel water besproeid. 

Onder toezicht van Ineke probeert Jan het wortelgestel te ondermijnen. 

 

Op het terrein aan de Grevensweg is gevestigd de psychomotorische kinderpraktijk “De 

Nerflander”. De psychomotorische kindertherapie is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun 

ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. Bewegen en spelen zijn de belangrijkste instrumenten in 

de behandeling door de psychomotorische kindertherapeut. Daartoe biedt dit terrein alle 

gelegenheid. 

De op het weiland lopende Alpaca`s worden ook ingezet bij de behandeling. De ervaring leert dat 

deze dieren een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het proces. Een Alpaca laat aan zijn 

lichaamstaal veel aflezen en bouwt vertrouwen op in het contact met mensen. 

 



 

 

Aanplant van bosplantsoen en fruitbomen 

 

Op vrijdag 21 februari hebben we 

met 12 vrijwilligers 4 appel-, 3 peren- 

en 3 walnootbomen geplant bij de 

familie Bakker aan de Glindeweg. 

Met behulp van een lange lijn werden 

de plantgaten in twee rijen keurig in 

het gelid gedolven. De kunst was om 

ook de bomen en de steunpalen netjes 

op een rij te krijgen hetgeen aardig 

gelukt is. 

Voor de koffie waren we hiermee 

klaar, later op de ochtend heeft Heim 

de eerste vormsnoei gedaan. 

Na de pauze hebben we bosplantsoen 

geplant op een wal gelegen naast deze 

net ontwikkelde boomgaard. Op de 

wal was eerder al een sproeisysteem 

aangelegd, dus hier geen gesjouw met 

emmers water. 

Tegelijkertijd is een ploeg van 5 

vrijwilligers aan het zagen geweest op 

de houtwal van Kroese-Dekker (zie 

boven) 
 

Jacob en Joop bezig met een belangrijke taak: het vastzetten van de fruitboom 

aan de palen. 

 

Cursus fruitboom snoeien. 

 

Op zaterdag 22 februari heeft de SLE samen met Het 

Groentje een cursus fruitboom snoeien georganiseerd in 

de boomgaard aan de Zuiderzeestraatweg te Doornspijk 

voorheen Besteman. Onder begeleiding van enkele 

vrijwilligers van Het Groentje en de SLE zijn 32 cursisten 

met de oude appel-en perenbomen aan de slag gegaan. 

Voordien heeft de heer Marten Muller een duidelijke 

uitleg gegeven in begrijpelijke taal. De deelnemers 

hebben 5 vuistregels meegekregen: Verwijder dood hout, 

verwijder aangetast hout (kankerplekken), verwijder een 

tak als deze kruist, verwijder een tak als deze boven 

elkaar liggen en verwijder waterlot. Ter verduidelijking 

bijgaande tekening. 

 


