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                                 Elburg, 15 november 2018 

Beste vrijwilligers, 

 

Zoals gebruikelijk zijn we de werkzaamheden begonnen met de bestrijding van onze “aartsvij-

and”, de Amerikaanse vogelkers oftewel de prunus. Hier hebben we drie ochtenden aan besteed. 

Allereerst was op zaterdag 6 oktober de singel langs de paardenweiden gelegens aan de Schiet-

weg aan de beurt. In 2012 is op deze singel door de SLE bosplantsoen aangeplant. Met de bos-

maaier heeft onze vrijwilliger Bert Kattouw de singel al die jaren redelijk schoon weten te hou-

den. De vogelkers dreigt nu dit plantsoen te overwoekeren. Op de bekende manier met behulp 

van steekschop, takkenschaar en de EVA werden de prunussen verwijderd. Door de aanwezig-

heid van braamstruiken die zich kennelijk weinig aantrekken van de prunusgroei was het hier en 

daar lastig om de prunussen te benaderen. Om nieuwe uitlopers te voorkomen werden ook nu de 

stobben “gedoopt” met het door sommigen verafschuwde en door anderen aanbeden rode goedje. 

 
Koffiedrinken in de paardenweide op                                 De gereedschappen worden uitgedeeld. Joop Beukeboom spoedt 

de stoelen afkomstig van de Knotschuurzolder.                 zich met een emmer “prunusdoder” naar het werkgebied.               

Jan Kuiper spreekt.                         . 

 

Op vrijdag 12 oktober was de tweede prunusochtend. 

In februari 2017 hebben we bosplantsoen ingeplant op een singel lopend vanaf de fam. Polinder 

tot het Scoutingterrein op ’t Harde. Voordien was de grond daar grondig gefreesd. Deze ge-

freesde grond is een rijke voedingsbodem voor allerlei zaden dus ook voor de prunuszaden. 

Er waren dan ook veel jonge prunussen te vinden op de singel. Ook braamstruiken en graspollen 

hadden zich op dit terrein royaal ontwikkeld. De meeste prunusboompjes lieten zich met de 

steekschop gemakkelijk verwijderen. Een enkele moest afgezaagd worden. Opbrengen van het 

http://www.landschapselementenelburg.nl/


rode spul was niet aan de orde omdat het gemeentegrond is. Ook de braamstruiken werden zoveel 

mogelijk verwijderd. 

Tenslotte hebben we op zaterdag 20 oktober de prunussen uitgeroeid langs het zandpad gelegen 

tussen de Koeweg en de Bovenweg. Zijn de prunussen nog vrij gemakkelijk te verwijderen, 

Een heel ander verhaal meldde onze correspondent op Terschelling: daar voeren ze en strijd 

“op leven en dood” met een andere veel hardnekkiger exoot: de watercrassula. 

Dit is een plant die oorspronkelijk uit Australië komt. Deze plant is ingevoerd als aquarium-en 

vijverplant en heeft zich de laatste jaren razendsnel verspreid over West-Europa en zo ook op 

Terschelling. 

Men vermoedt dat iemand een aquarium geleegd heeft in een van de duinplassen. De water-

crassula heeft zich enorm snel uitgebreid in vochtige gebieden zoals in de Terschellinger duinval-

leien voorkomen en verdringt daar andere plantensoorten. Besmetting van het ene gebied naar het 

andere vindt plaats door zaad en plantendelen. Deze plantendelen kunnen zich vasthechten aan de 

poten van vogels en andere dieren en zo meegenomen worden naar andere groeiplaatsen. Ook aan 

schoenen en bandenprofielen kunnen plantendelen blijven kleven en alzo verspreid worden. 

Staatsbosbeheer heeft de strijd aangebonden met deze plant. Om te beginnen zijn alle besmette 

gebieden afgesloten. In deze besmette gebieden wordt 40 cm zand met crassula afgegraven en 

weggestopt in een nabijgelegen droog duin. Watercrassula groeit daar niet omdat het alleen gedijt 

in vochtige grond. Daar wordt het afgedekt met worteldoek met daar bovenop schoon zand. 

Voorafgaand aan al deze werkzaamheden zijn amfibieschermen geplaatst. Deze 30 cm. hoge 

schermen zorgen ervoor dat zo min mogelijk amfibieën en reptielen het werkgebied binnen gaan. 

Aanvullend worden met emmers de dieren die nu in het werkgebied verblijven weggevangen. 

 

 
Een waterplas vol met Crassula                                                  Het amfibiescherm nabij Midsland-Noord           

 

 

 

 

 



Tempelpad 
 

Woensdag 17 oktober hadden 25 

scholieren van de 4e klas Havo van 

het LFC zich verzameld bij de in-

gang van het Tempelpad. 

Na een korte inleiding van Frank 

Westerink gingen ze met kniptan-

gen en heggenscharen aan de slag. 

De bedoeling was om overhan-

gende wilgen-en elzentakken weg 

te halen en het riet naast het pad 

weg te knippen. Dit onder begelei-

ding van enkele SLE-vrijwilligers 

en hun leraar, de heer Spijkerboer. 

Onderbroken door een pauze werd 

in drie uur het hele pad opge-

schoond en de takken en twijgen 

opgeruimd. Na een wat stroef begin 

hadden de leerlingen steeds meer 

aardigheid in deze klus. 

Twee jongens gingen zelfs in de 

pruik staan en maakten, bijgestaan 

door Coen v.d. Zwaag, een begin 

met het knotten van de wilg (foto 

rechts). 

 

Oeverzwaluwenwand 
 

In de loop van de lange hete zomer is de dam van oeverzwaluwenwand rijkelijk begroeid met al-

lerlei planten en grassen. Op vrijdag 26 oktober is daar een ploeg met 7 vrijwilligers op los ge-

gaan. Met behulp van steekschoppen, grepen en schoffels is de dam schoongemaakt. 

De zijkant van de dam aan de kant van het meer is nog zwaar begroeid. Dit wordt t.z.t. met be-

hulp van de bosmaaier aangepakt. 

  

 

 
                     Na gedane arbeid                             Voor de arbeid 



Hekkenproject 
 

Dinsdagmorgen 16 oktober 2018 was een gedenkwaardige dag voor de SLE. Op die dag is de 

SLE erin geslaagd om gas aan te boren bij Doornspijk. 

Wat de NAM in de vijftiger jaren (het aanboren van gas in de Lage Bijssel) niet is gelukt, is de 

SLE aan de Rode Landsweg wel gelukt! 

De eigenaar had bij het kadaster een Klick melding opgevraagd, waarvan later bleek dat die niet 

overeenstemde met de werkelijkheid. 

Ook hadden wij de eigenaar vooraf gevraagd om te controleren of er ook leidingen op de ge-

wenste plaats van het SLE-hek aanwezig waren. 

Wij kregen akkoord om te boren, echter bij het boren voor de tweede paal liep de boor vast. 

Na het lostrekken van de boor spoot tot onze grote schrik het gas vrij de lucht in. De eigenaar 

heeft onmiddellijk 112 gebeld, waarna de brandweer uit Nunspeet spoedig ter plaatse kwam. Na 

aankomst van Liander is de brandweer vertrokken en is de gasleiding gerepareerd. 

In al die jaren dat SLE hekken plaatst zijn er wel andere voorwerpen aangeboord zoals stenen 

maar gelukkig nog nimmer gasleidingen.  

 

 
 

De heren zijn nietsvermoedend aan het 

boren 

De brandweer is gearriveerd 

De gasleiding is afgekneld De gasleiding is hersteld 



Natuurwerkdag op Zwaluwenburg 
 

Na weken van voorbereidingen (vergaderen met allerlei instanties, het draaiboek bijstellen, werk-

locaties uitzoeken enz.) kon onze voorzitter Ad op zaterdag 3 november 50 vrijwilligers, vol-

wassenen en kinderen, welkom heten. Net als vorig jaar is er gewerkt rondom huize Zwaluwen-

burg, op het landgoed en in de tuinen van Bio-

horma. Zie voor een beschrijving van het kas-

teel Knotpraat 152. 

Na de koffie vertrokken de vrijwilligers onder 

begeleiding van enkele opzichters naar de di-

verse werkplekken. 

In klein Zwitserland zijn een aantal rododen-

dronstruiken verjongd door ze fors terug te 

snoeien. De kikkerpoel op het landgoed is op-

geschoond en opslag is verwijderd. Buiten de 

gracht zijn langs de laan prunussen en Ameri-

kaanse eiken uitgegraven en gesnoeid. Binnen 

de gracht zijn berken en fruitbomen gesnoeid. 

In de A.Vogeltuinen zijn zaden gewonnen van 

de echinicae purpura planten. 

 

 
 

Naast het zandpad lopend van Zwaluwenburg     Burgemeester Roozendaal heeft een deel van de  

naar ’t Harde zijn langs de slootrand                    ochtend meegeholpen met het terugzetten van de 

koningsvarens vrijgezet. Daartoe moesten           rododendrons evenals wethouder Klein. 

Amerikaanse eikjes en een enkele prunus            Wethouder Sneevliet was ook aanwezig en  

sneuvelen. De koningsvaren houdt van                toonde veel belangstelling voor de activiteiten. 

vochtige grond en kan onder invloed van zon      

wel 2 tot 3 meter groot worden. Hopelijk  

gebeurt dat hier ook na het vrijzetten van  

deze varens. 

 

 

 



 
 

Na de koffie waren er enkele neven-

activiteiten. Dirk van Batavia heeft 

bezems gemaakt van berkentwijgen. 

(foto boven). 

Frank hielp een jongen met het ma-

ken van een nestkastje. (foto hier-

naast). Verder maakte Yvo Apers 

zaadbollen en gaf Coen v.d. Zwaag 

enthousiast uitleg over het bijenleven. 

(foto beneden). 

 



Het huis Zwaluwenburg heeft aan 

de buitenkant een schilderbeurt ge-

had. De ramen en dakgoten zijn weer 

blinkend wit. De deuren glanzend 

groen. Wat nu opvalt na dit schilder-

werk is, dat vier ramen dichtgemet-

seld zijn. Dit is op nevenstaande foto 

goed te zien omdat de stenen zwart-

geverfd zijn. Een reden voor dit 

dichtmaken van de ramen kan zijn dat 

er in de tijd van Napoleon een zoge-

naamde vensterbelasting werd gehe-

ven. Deze vensterbelasting was een 

soort van onroerendgoedbelasting en 

gold voor alle buitendeuren -en ven-

sters. Deze belasting was met een 

eenvoudige telling vrij gemakkelijk te 

controleren door de fiscus. Om deze 

belasting te verminderen hebben vele 

eigenaars van huizen en kastelen des-

tijds vensters laten dichtmetselen, zo 

ook in het huis Zwaluwenburg. 

Of zou het zo zijn dat de kasteelheer 

of- vrouw graag een dichte muur wou 

om daar bijv. een grote kast tegen aan 

te zetten? 

 
Op de voorgrond de restanten van een grote koude kas 

  
                                                                                                                                                 

Toen we een dag voor de natuurwerkdag in 

het bos op zoek waren naar prunussen kwa-

men we een heksenkring tegen. De hek-

senkring ontstaat doordat de ondergrondse 

zwamvlok van bepaalde paddenstoelensoor-

ten in alle richtingen tegelijk uitgroeit. Daar 

waar de organische voedingsstoffen in de 

bodem uitgeput raken, sterft de zwamvlok 

af. Eigenlijk leeft dus alleen het buitenste 

gedeelte van de heksenkring. Het dode bin-

nenste gedeelte vormt een compacte, water-

afstotende massa. De heksenkring heeft een 

geheimzinnig karakter door zijn ronde vorm 

en het vaak plotseling (in één nacht) ver-

schijnen. De naam is afgeleid van de ge-

dachte dat de heksen (soms vermomd als 

katten) op die plek gedanst zouden hebben.  



 

 
 

Tijdens de natuurwerkdag mocht de SLE twee waardecheques ontvangen. 

Op de linker foto staat de heer van Enk die namens de Rabobank een cheque van € 1200 

overhandigt aan Ad Dijkshoorn en Eddy Otten. Dit geld wordt gebruikt voor de aanschaf van de 

AED. In diverse bladen en op de LOE is in een persbericht daar aandacht aan besteed. 

Op de foto rechts toont Ad de cheque ter waarde van € 300 die hij zojuist ontvangen heeft van 

Biohorma in de persoon van de heren Rooseboom de Vries en Schenk. Biohorma heeft in de loop 

van de tijd de SLE meerdere malen gesponsord. Namens de SLE sprak Ad zijn waardering uit dat 

Biohorma wederom ons werk steunt met een financiële bijdrage. 

 

Op vrijdag 9 november hebben we nog enig nawerk verricht binnen en buiten de gracht van 

Zwaluwenburg. 

Vlakbij Klein Zwitserland zijn een aantal krentenbomen op kniehoogte afgezaagd.  

Ten zuiden van het kasteel ligt buiten de gracht een open plek. Daar hebben onze vrijwilligers  

vorig jaar als nawerk van de Natuurwerkdag met de motorzaag 

prunussen omgelegd. Dat de stobben destijds niet ingesmeerd zijn 

was nu goed te zien: de stobben werden gesierd door prachtige 

pruiken.  Deze prunuspruiken zijn nu van de stobben gezaagd. In 

overleg met GLK zijn de stobben nu wel ingesmeerd met glyce-

rolfosfaat. 

Binnen de gracht zijn twee flinke prunusbomen omgezaagd. De 

takken konden we verslepen naar een al bestaande forse takken-

bult achter op het terrein. 

De stammen werden in hanteerbare stukken gezaagd en waren een 

prooi voor de houtstokers onder ons. Deze houtstokers keken ook 

begerig naar een omgewaaide beukenboom die deels in de gracht 

lag. Deze boom was echter al verzegd aan buurman Wim Keijl. 

Onze zager Jan Kuiper heeft toch enkele wanstaltige en in de weg 

liggende takken afgezaagd en ingekort. Aan wie dit hoopje beu-

kenhout toebehoorde was nog onduidelijk                                       

   

Jacob Boddeveld heeft vele kruiwagens 
met hout via de garage vervoerd naar 
het voorterrein van het kasteel. 


