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Beste vrijwilligers, 

 

Het werkprogramma voor dit seizoen is voor het grootste deel afgerond. Het plaatsen van hekken 

en enkele kleine klussen moeten i.v.m. met de maatregels rondom de coronacrisis even wachten. 

Zodra het weer veilig is om te werken, gaan we daarmee aan de slag. 

Het einde van het werkseizoen is een goed moment om in getallen een overzicht te geven van de 

werkzaamheden die door de vrijwilligers van de SLE zijn verricht in de periode van 5 oktober tot 

31 maart. Er is maar 1 dag afgelast wegens regen; zodoende hebben we 26 vrijdagen en 

zaterdagen gewerkt; in totaal 1698 werkuren. In dit aantal uren is meegeteld de 182 uren die 

besteed zijn aan het onderhoud van de oeverzwaluwenwand en de vogelkijkhut. 

Er zijn 237 bomen en boompjes geveld, 103 wilgen geknot en 66 fruitbomen gesnoeid. 

Er zijn 40 fruitbomen en maar liefst 3640 stuks bosplantsoen geplant. Het oppervlak van de 

houtsingels en houtwallen die door de SLE onderhouden zijn, is 9 hectare. 

Geplaatst zijn 2 uilenkasten en 2 boerenlandhekken. Aan werkvoorbereiding, onderhoud 

gereedschappen en vergaderingen zijn 314 uur besteed. 

Uit deze cijfers blijkt dat er veel werk verzet is door onze vrijwilligers zowel in het werkveld als 

achter de schermen. 

 

De SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) ondersteunt 377 vrijwilligersgroepen 

(waaronder SLE) in de provincie Gelderland. 

Uit onderstaand bericht van de SLG blijkt dat deze vrijwilligersgroepen in 2019 zeer actief 

waren:  

In 2019 is een recordaantal bomen en struiken de grond in gegaan. In onze beplantingsacties 

gingen boeren, burgers en buitenlui aan de slag met de aanplant van bijna 6.000 bomen zoals 

knotbomen, hoogstamfruitbomen, laanbomen en solitaire bomen. In het buitengebied plantten zij 

meer dan 300.000 struiken aan, samen goed voor meer dan 50 km heggen en hagen en meer dan 

20 km houtwal.  

De aanplant van bomen en struiken zorgt voor versterking van het landelijk gebied, is goed voor 

de biodiversiteit en voor het klimaat. De bomen en struiken die in 2019 zijn aangeplant, zorgen 

voor de vastlegging van 14.238 ton CO2 over 50 jaar. In de afgelopen 10 jaar zijn er in onze 

projecten meer dan een miljoen bomen en struiken in Gelderland aangeplant. 

 

Voor het complete jaaroverzicht klik hier. 

 

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Def_Totaal_Jaarbericht2019_200305_WEB.pdf


 

Aanplant van beukenhaag, beukenbomen en bosplantsoen. 
 

Manege Visch, gelegen aan de Nagelhoudsweg, is twee jaar geleden uitgebreid met een grote 

hal. In deze hal bevindt zich een paardenbak, een grote kantine met uitzicht op deze paardenbak 

en stalruimte voor pensionpaarden. Om deze 

strakke hal landschappelijk in te passen is er 

een plan gemaakt voor plaatsing van een 

beukenhaag aan de straatzijde en een houtsingel 

aan de kant van het naastgelegen weiland. 

Op zaterdag 29 februari zijn we daar met 11 

vrijwilligers aan het planten gegaan. 

De omstandigheden voor het planten waren 

ideaal. Het had de voorgaande dagen flink 

geregend; de grond was goed nat. In de vooraf 

gefreesde grond konden we 120 stuks 

bosplantsoen kwijt. In de voordien uitgegraven 

45 meter lange geul is een beukenhaag geplant 

met tussenin een vijftal beukenbomen. 
 

 

Eerst zijn de beukenbomen geplant, daarna de beukenhaag. 

 

Nestkastjes 
 

Nadat de leerlingen van de lagere school De Borchstee in februari, bijgestaan door enkele SLE-

ers, nestkastjes in elkaar getimmerd hadden, was op 4 maart de beurt aan Het Octaaf. 

“Meester” Frank Westerink gaf bijgestaan door meester Erik Land in het klaslokaal les aan de 

leerlingen van groep 5. Hij vertelde van alles over de koolmezen en pimpelmezen aan de hand 

van dia`s. Aansluitend werd in het handenarbeidlokaal met behulp van hamer en 

schroevendraaier de onderdelen van het bouwpakket tot een nestkastje gemaakt. Van tevoren 

waren de houtdelen genummerd en van spijkergaten voorzien. Na het speelkwartier zijn de 

kastjes opgehangen in de bomen op het schoolplein. Omdat de onderlinge afstand van de 

nestkastjes i.v.m. territoriumdrift tenminste 15 meter moet zijn, werd niet in alle bomen een 

kastje geplaatst. De overgebleven 4 nestkastjes zijn in de eikenbomen aan de Hellenbeekstraat 

aangebracht. 

 
Een leerling schrijft haar naam op het door haar gemaakte   Onder toezicht van leerlingen en onderwijzers hangt    

kastje.                                                                                             Jan de Jager een nestkastje in de boom met de opening      

                                                                                                         naar het Noordoosten gericht. 



 

Inboeten van bosplantsoen. 
 

Zoals aangekondigd in Knotpraat 166 

is op vrijdag 6 maart het danig 

uitgedunde vogelbosje ingeboet met 

100 stuks bosplantsoen. Met 12 

vrijwilligers aan de schop was dit een 

fluitje van een cent. Tegelijkertijd 

gingen 4 vrijwilligers aan de gang met 

het knippen van over de sloot hangende 

elzen- en wilgentakken. 

Er was dus genoeg tijd voor een 

tweede karwei namelijk aan de 

Nieuweweg in Doornspijk bij de 

familie Westerink. Aldaar hebben we 

in november 2018 o.a. de oprijlaan 

opgeschoond. Nu was de tijd gekomen 

om tussen de bomen bosplantsoen te 

planten; ook ongeveer 100 stuks. Bij 

aankomst bij de familie Westerink stond de koffie met heerlijk appelgebak al klaar. Aldus 

gesterkt, ging ook het inboeten van de oprijlaan vlot en was iedereen ruim voor lunchtijd thuis. 

 

Cursus fruitboom snoeien. 
 

Op 22 februari heeft de SLE samen met Groentje een cursus fruitboom snoeien georganiseerd in 

een boomgaard te Doornspijk. In deze boomgaard leerden de cursisten hoe ze oude appel- en 

perenbomen een onderhoudssnoei moesten 

geven (zie Knotpraat 167). 

In vervolg op deze cursus werd op 

zaterdag 29 februari aan 24 deelnemers 

onderricht gegeven in vormsnoei in een 

boomgaard gelegen aan de Veenweg in 

Oldebroek. Hier gingen de cursisten aan 

de slag met het snoeien van 5 jaar oude 

appel- en perenbomen. Bij deze jonge 

bomen is vorming van een mooie kroon 

belangrijk. Ook nu werd eerst mondeling 

uitleg gegeven over de manier van 

snoeien. 

Onder begeleiding van enkele ervaren 

snoeiers konden de deelnemers dit 

vervolgens in praktijk brengen. Naast de 

vormsnoei werden ook hier kruisende en 

steil opgaande takken weggehaald. 

Na afloop van beide cursusdagen kregen alle deelnemers een handleiding mee. Met behulp van 

deze handleiding en de opgedane kennis tijdens deze cursus zijn de deelnemers in staat om hun 

eigen fruitbomen te onderhouden. 

 

 



De oeverzwaluwenwand 
 

Op woensdag 11 maart was het weer tijd om de nestgaten in de oeverzwaluwenwand te vullen. 

Dit ging op de bekende manier: met een schepje los zand in de gaten brengen onder voortdurend 

aanstampen met een paaltje. De lege nestgaten wisselden nogal in diepte. Soms ging de paal er 

wel 70 cm. in soms maar 30 cm. In het laatste geval is de gang waarschijnlijk deels ingestort. 

Met dit losse zand zijn de gaten gevuld tot op 8 cm. voor de opening. Met 7 vrijwilligers lukte 

het in een middag om op deze manier 200 nestgaten te vullen. 

Op dinsdag 31 maart zijn de resterende 8 cm opgevuld met kleiachtig zand. 

Door de vaste structuur van dit zand is het onaantrekkelijk voor vreemde vogels om een nestgat 

uit te graven. I.v.m. de coronacrisis is dit werk gedaan door slechts 2 vrijwilligers zodat ze op 

zeer gepaste afstand bezig konden zijn. Het was wel hard werken om de nestgaten `zwaluwklaar` 

te maken. 

De oeverzwaluwen zijn al op weg naar Nederland, komen eerdaags aan en leggen in mei de 

eerste eieren in de door hun uitgegraven nestgaten. 

 

 
11 maart. Om instorten te voorkomen worden eerst de       31 maart. Op de steiger een eenzame gatenvuller.       

onderste gaten gevuld. 

 

 

Ooievaars en steenuilen. 
De steenuilenkast in de kloostertuin is weer in het bezit 

gekomen van een steenuilenpaartje, zo meldde Ad D. 

De kloostertuin blijkt ook een goede plek voor roofvogels.  

Onlangs zat op het dak van de uilenkast een havik die een 

duif aan het verorberen was. 

Op de schoorsteen van het klooster zijn weer ooievaars 

aan het broeden. Op een andere schoorsteen van het 

klooster proberen jonge ooievaars zich te nestelen. Ook op 

een schoorsteen van het orgelmuseum zijn ooievaars bezig 

een nest te bouwen. Meestal lukt dat het eerste jaar niet 

omdat deze onervaren ooievaars nog moeten leren om de 

takken zo vast te zetten dat er een stevig nest wordt 

gevormd wat bestand is tegen harde wind.                                                  

                                                            

 

 

 

 



Aanplant Grevensweg. 

 

 
 

Op bovenstaande door Cor gemaakte plattegrond is te zien dat de apalcaweide begrensd wordt 

door een 100 meter lange meidoornhaag. De boomgaard en de paardenweide wordt deels 

omringd door een meidoornhaag en deels door een 95 meter lange heg bestaande uit meidoorn, 

veldesdoorn, hondsroos, vuilboom en krent. Op zaterdag 14 maart en vrijdag 20 maart zijn de 

hagen en heggen geplant; in totaal 317 meter lang. De fruitbomen, die we hadden geplant op 12 

februari, werden deze dag in de juiste vorm gesnoeid door Jan Kuiper. 

Ter verduidelijking: een haag is een dichte rij struiken die ongeveer eenmaal per jaar geschoren 

wordt. Een heg is een dichte rij struiken die vrij mag uitgroeien en die hooguit een keer in de 

twee jaar worden geknipt en vaak nog minder frequent. Een heg oogt wilder en kan meer 

bloemen en vruchten dragen, wat zeer aantrekkelijk is voor allerlei vogels, insecten, zoogdieren 

en reptielen. 

 

 
        De acalpa`s hebben veel belangstelling voor de aanplant van de beukenhaag. 

 

 Vormsnoei van een perenboom. 



Biodiversiteit op 1 locatie (vervolg). 
 

In de vorige Knotpraat(167) heeft een uitvoerige beschrijving van het project bij de familie van 

der Kruijk aan de Bovenweg gestaan. Op 18 januari hebben we de eerste grote stap gezet in dit 

project met het aanplanten van struiken in de houtsingel en struwelen. Woensdag 18 maart zijn 

3 winterlindes neergezet in de paardenweide. Het is de bedoeling dat de lindes zich ontwikkelen 

tot een schaduwbosje voor de paarden. Rondom de lindes is de grond cirkelvormig afgeplagd. 

Daar worden ruderale kruidenmensels ingezaaid. In de houtsingel zijn 10 berken aangeplant. 

Tussen de oude berken naast de oprijlaan zijn 2 jonge berken geplant. Rest nog het inzaaien van 

bloemrijk grasland. Dit wordt ter hand genomen door Marlon en Martin van der Kruijk. De wilde 

bijen die zich gaan nestelen in de inmiddels uitgegraven en met “hoogzand” gevulde zandbak 

voor grondbijen kunnen zich t.z.t. tegoed doen aan de nectar die deze bloemen opleveren.  

Op dit moment is een bijenhotel in de maak. 
 

 
 
 

Mededelingen van het bestuur 
 

-De agenda voor het komende seizoen proberen we al voorzichtig in te vullen, uiteraard met alle 

voorbehouden. Het is daarom mogelijk dat we onze eerste activiteit, het jaarlijkse uitje, een 

andere invulling moeten geven. 

-Het komende jaar bestaat SLE 25 jaar. Ideeën om daar een speciaal tintje aan te geven zijn van 

harte welkom. 

Het bestuur wenst u allen een gezonde zomer toe! 


