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Beste vrijwilligers, 

 

In deze zomereditie van de Knotpraat o.a. een terugblik op enkele activiteiten die na het officiële 

werkseizoen van de SLE hebben plaats gevonden. 

 

Oeverzwaluwenwand 

 

In tegenstelling tot vorig jaar was de wand zeer in trek bij de oeverzwaluwen. Maar liefst 190 van 

de 200 gaten zijn dit voorjaar in gebruik genomen door de zwaluwtjes. Dit tot grote tevredenheid 

van alle vrijwilligers die zoveel arbeid verzet hebben om de aantrekkelijkheid van de wand voor 

de oeverzwaluwen te vergroten. 

  

 
 

Op 3 mei was het een gekrioel van jewelste voor de zwaluwenwand van de zich nestelende vo-

gels. Vanaf eind mei leggen ze 4-5 eieren. De broedduur is 14-17 dagen. Als de eieren uitgeko-

men zijn zitten de jonge zwaluwen nog 20-24 dagen op het nest voordat ze uitvliegen.  

In juli zijn er dan ook vele jonge oeverzwaluwen te zien. Vaak komt er nog een tweede legsel. 

 

Op maandagavond 27 mei hebben de zwaluwkenners Bennie van den Brink en Jan Klein onder 

toezicht van 11 belangstellenden 56 zwaluwen geringd. Om de vogels te vangen werden er voor 

de wand netten opgesteld. Toen de zwaluwtjes de nestgaten probeerden te bereiken werden ze 

door de netten gevangen. Op het moment dat er een voldoende aantal vogels in de netten gevlo-

gen waren werden ze er voorzichtig uitgehaald en in zakken verzameld. 
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Vervolgens is van elke zwaluw de vleugellengte en het gewicht gemeten. Om het gewicht te kun-

nen meten werd de zwaluw in een kokertje geduwd en op een weegschaal gezet. 

Met een tang werd om een van de pootjes een ring gelegd. In deze ring is een uniek nummer ge-

slagen bestaande uit een combinatie van letters en cijfers. Tenslotte werd het geslacht bepaald 

door het wegblazen van de veertjes van de cloaca. De cloaca is de opening van het lichaam waar-

door zowel ontlasting, urine als eieren het lichaam verlaten. 

Er zijn 28 mannetjes en 28 vrouwtjes geteld. Er was 1 geringde vogel, een vrouwtje. De gegevens 

van dit zwaluwtje, opgevraagd in het centraal registratiesysteem: geringd op 29-6-2017, als 

vrouw overjarig in de kolonie te Elburg. Een plaatstrouwe vogel dus. 

Heel vaak nestelen de oeverzwaluwen een volgend jaar op een andere plaats. Zelfs het tweede 

broedsel wordt vaak in een andere kolonie gelegd. 

 

 
    https://youtu.be/YHntZY6hAdI Via deze link is het filmpje te bekijken wat die avond 

    gemaakt is door Frans Sellis.  

De resultaten worden genoteerd 

De netten worden uitgezet 

De zwaluwtjes zijn gevangen 

Met een tang wordt de ring bevestigd De vleugellengte wordt gemeten 

https://youtu.be/YHntZY6hAdI


     

  

 
 
Half april was het terrein voor de zwaluwenwand nog zo kaal als een woestijn. Drie weken later  

was het al weer flink begroeid zoals te zien is op de foto. Nog een week later was er een zee van 

gele bloemen te zien. Dit raapzaad trok vele insecten aan die weer als voedsel dienden voor de 

inmiddels gearriveerde oeverzwaluwen. 

Op de rechter foto zijn SLE-ers druk bezig met het planten van bosplantsoen. Door de onstuimige 

groei van allerlei planten moest dit bosplantsoen enkele weken later al met behulp van schoffel en 

steekschop vrijgemaakt worden. 

Ondertussen was ook het veel betreden pad naar de vogelkijkhut danig versmald door groei van 

grassen en brandnetels. Deze opslag is weggehaald met de bosmaaier. Tegelijkertijd zijn ook de 

wilgentakken rondom de vogelkijkhut ingekort. Dit ten behoeve van het uitzicht van de voge-

laars. 

 

Het SLE-uitje. 

 

De uitnodiging voor het jaarlijks uitje hebben onze vrijwilligers al per e-mail ontvangen. 

Hierbij nog wat verdere informatie over enkele onderdelen van het programma. In de buurtschap 

Galamadammen stappen we op de rondvaartboot “Klifrak”. De naam Galamadammen komt van 

het geslacht Galama, dat zich al voor het jaar 1100 op deze plaats vestigde. De Galama`s hebben 

eeuwenlang het recht op tolheffing gehad op dit kruispunt van wegen en water. 

 

 
 

De Klifrak is in 1926 gebouwd nabij Berlijn en diende eerst als vrachtschip. In 1944 is er een sa-

lon op de boot gezet. Tot 1971 is het schip voortgestuwd door een stoommachine. 



Het schip heeft als namen gehad: Willy, Jochenstein en Rataspona en is uiteindelijk in 1988 om-

gedoopt naar Klifrak. 

Via de Fluessen (op het Tjeukemeer na het grootste meer van Friesland) en het Heegermeer gaat 

de vaartocht naar IJlst.  IJlst is een van de Friese elf steden. In 1268 verkreeg IJlst stadsrechten. 

 

In IJlst bezoeken we de houtzaagmolen “De Rat”. 

De molen stond oorspronkelijk in de Zaanstreek 

waar de Rat voor 1683 als balkenzager werd ge-

bouwd. In 1829 is de molen overgeplaatst naar 

IJlst. 

Op de Rat worden douglas den, lariks en iepenhout 

op bestelling gezaagd op de oude ambachtelijke 

manier. Voor het zagen liggen de stammen lange 

tijd in het water. Na het wateren worden de stam-

men buiten opgeslagen om te drogen. 

 

 

 

Vanaf IJlst vaart de Klifrak via het riviertje De 

Geeuw naar Sneek waar we dwars door de stad va-

ren. Onderweg passeren we de bekende Water-

poort. De Waterpoort is rond 1492 gebouwd en 

diende om de toegang over water naar de stad af te 

sluiten en is nadien enkele malen gerestaureerd. 

De andere poorten van Sneek zijn in de 19e eeuw 

afgebroken. 

 

 

 

 

 

 

Via de Houkesleat, het Sneekermeer, het Prinses Margriet Kanaal, de Jeltesleat, het Heegermeer 

en De Fluessen komen we weer terug in Galamadammen. 

Na ontscheping gaan we met de bus naar het Mirnser Klif. Dit klif is een keileem rug in Gaaster-

land ten zuiden van de plaats Mirns en is in de tweede ijstijd ontstaan door oprukkend landijs. 

Het vormt een natuurlijke zeewering tegen het water van het IJsselmeer. 

Vandaar voert een wandeling ons via het Rijsterbos naar Pannenkoekrestaurant Rijs. 

Het Rijsterbos werd in de 18e eeuw aangelegd rond het adellijk huis Rijs wat later is afgebroken.  

Het is een bos met eeuwenoude bomen en statige lanen. In het bos leven dassen en reeën. Ook 

tref je er vogels aan zoals de buizerd, bonte specht, nachtegaal en bosuil. 

Het belooft een aantrekkelijk uitje te worden waarbij we het mooie landschap van Friesland al 

varend en te voet kunnen bewonderen. Opgave kan nog tot 12 augustus bij Ad of Eddy. 

 

Van het bestuur. 

 

Heim Nagelhout is teruggetreden uit het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Oene Luinenburg 


