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Beste vrijwilligers, 

 

Voorafgaande aan het werkseizoen hebben we ter ontspanning het jaarlijks uitje gehad. Ad en 

Eddy hebben uit verschillende mogelijkheden Zuidwest Friesland gekozen, een gebied met 

veel water, bos en mooie steden. Vergezeld van hun echtgenotes hebben ze ter plaatse een ge-

degen onderzoek verricht en een tocht samengesteld waarin alle bovengenoemde elementen 

opgenomen waren.  

 

Een verslag van het SLE-uitje. 

 

Zaterdag 28 september om 7.45 uur zijn we met een gezelschap van 45 vrijwilligers en part-

ners met een bus van de busmaatschappij “Marion” vertrokken richting Zuidwest Friesland. 

Omdat we flink voorlagen op het reisschema ging de bus in Emmeloord van de A6 af. Via een 

secundaire weg, waar we een mooi uitzicht hadden op het weidse polderlandschap reden we bij 

Lemmer Friesland binnen. Ten westen van Lemmer passeerden we het Ir. D.F.Woudagemaal, 

een stoomgemaal dat bij hoog water nog steeds bijspringt. Via Balk kwamen we mooi op tijd 

aan in Galamadammen alwaar het ms Klifrak voor ons gereed lag(zie Knotpraat 163 voor een 

beschrijving van de historie van  Galamadammen en de Klifrak). De aan boord geserveerde 

koffie met de onvolprezen Friese oranjekoek was na het vroege vertrek zeer gewenst door de 

opvarenden. Na het losgooien van de trossen voer het schip over het aquaduct naar het meer de 

Oarden, alwaar op een van de oevers een prachtig gelegen voormalig vakantiehuisje van prinses 

Margriet te zien was. Al snel kwamen we op het langgerekte meer de Fluessen wat naar het 

noorden toe over gaat in het Heegermeer. Deze beide meren zijn in de voorlaatste ijstijd (het 

Saalenglaciaal) door een gletsjer in de ondergrond uitgeslepen. Ze vormen in feite een langge-

rekt gletsjerdal.          

 

         
Op het achterschip van de Klifrak is een soort serre met een mooi uitzicht op het omringende water. 

http://www.landschapselementenelburg.nl/


 
 

Na langs Heeg en door IJlst te zijn gevaren legde het schip aan bij de houtzaagmolen “De Rat” 

gelegen aan de Geeuw. Een deel van het gezelschap ging het stadje IJlst verkennen, de anderen 

gingen de houtzaagmolen binnen en werden daar rondgeleid door twee enthousiaste vrijwil-

ligers.  

 

 
 

Oorspronkelijk stond de houtzaagmolen in de Zaanstreek, waar "De Rat" omstreeks 1683 als 

balkenzager werd gebouwd. Aan het begin van de negentiende eeuw verkeerde Nederland in 

een toestand van algehele malaise. Door een gebrek aan aanvoer van stammen uit het buiten-

land stonden de vele aan de Zaan gelegen zaagmolens stil.  Over de Rat wordt zelfs geschre-

ven dat hij in een sterk verwaarloosde toestand verkeerde. Het was rond 1829 dat de burge-

meester van IJlst besloot om de molen aan te kopen en te verplaatsen naar IJlst. Dit was niet 

zozeer als weldoener voor de gemeente IJlst, maar meer omdat de burgemeester zelf houthan-

delaar was en wel mogelijkheden voor de molen zag. De molen was gebouwd met pen en gat 

verbindingen zodat hij vrij gemakkelijk uit elkaar gehaald kon worden. Zo werd de molen in 

onderdelen naar IJlst vervoerd en aldaar weer opgebouwd. 

Rond 1850 werd de molen overgenomen door de fa. Oppedijk. Ruim honderd jaar zaagde de 

molen nog op windkracht, voordat ook "De Rat" werd onttakeld door de nieuwe technische 

revolutie. Kap en wieken werden verwijderd en een elektromotor zorgde vanaf toen voor de 

aandrijving! Tot 1950 zaagde de Rat voor de fa. Oppedijk balken en planken, toen dreigde de 

sloophamer de molen definitief te vellen. Gelukkig ontfermde de gemeente IJlst zich over de 

molen en zorgde ervoor dat omstreeks 1967 "De Rat" weer was voorzien van kap en wieken. 

Het zou echter nog tot 1978 duren voordat de gehele restauratie voltooid was en “De Rat” 

weer kon zagen op windkracht. 



De “Rat” is een achtkantige stellingmolen die op poeren staat. Zodoende kan men onder de 

molen doorlopen. Op de eerste verdieping speelt zich het zaagwerk af. De gids vertelde ons 

dat de te zagen bomen eerst een aantal jaren in het water gelegd worden. Bij dit zogenaamde 

wateren trekken “verkeerde stoffen ”uit het hout en wordt het veel stabieler. Hierdoor ver-

vormt het hout minder tijdens het drogen. Het drogen van de gezaagde stammen gebeurt in de 

droogschuur. In de wand van de schuur zijn veel reten waardoor de wind kan blazen. De plan-

ken worden opgestapeld met latten tussen de planken. De droogtijd is afhankelijk van de dikte 

van de planken en kan wel tot 4 jaar duren. De natte stammen die tussen 1000 en 5000 kg. 

kunnen wegen worden uit het water getrokken via de sleephelling. De stammen worden naar 

boven gehaald door de “winderij ”. Dat is een dikke houten rol waarop de trekkabel is gewon-

den. Deze sleepkabel wordt met behulp 

van een ketting verbonden met de stam.                                                    

 De winderij bevindt zich boven de 

zaagramen en wordt voortbewogen door 

de molen. De drie zaagramen gaan op en 

neer. In elk zaagraam zijn 7 zagen vast-

gemaakt die in de lengte van de stam bij 

de neergaande beweging een zaagsnede 

maken. De zaagslede waarin de stam 

neergelegd is, schuift als het zaagraam 

omhoog gaat, een eindje op zodat het 

volgende deel van de stam gezaagd kan               

worden. 
                                 

                          De winderij 

                                                                                                                  

De ronddraaiende beweging van de wie-

ken worden via drie krukassen omgezet 

in een op-en neergaande beweging. De 

drie krukassen zijn onderling in een 

hoek van 120 graden ten opzichte van 

elkaar geplaatst. Daardoor wordt een ge-

lijkmatige krachtsverdeling bereikt. Aan 

elke kruk hangt een drijfstang die aan de 

onderkant verbonden is met het zaag-

raam. De molen werkt al bij windkracht 

drie. Bij deze windkracht en het erbij 

behorend aantal omwentelingen van de 

wieken wordt de zaagslede 1 meter 

vooruitgeschoven en dus 1 meter hout 

gezaagd.  
                         Het zaagraam met de 7 zagen        

           

 
                                                        Op elk zaagraam staat een spreuk 



Nadat we het binnenwerk van de molen bekeken hadden leidde de gids ons naar buiten de 

stelling of gaanderij op. Hij vertelde dat ’s ochtends de eerste handeling van de molenaar is 

om de wieken in de juiste windrichting te zetten en wel loodrecht op de windrichting. Bij 

harde wind in een hoek van 80 graden om wat minder wind te vangen. De kap van de molen 

kan door middel van een op de stelling staand kruirad in de juiste richting gedraaid worden. 

Dat is zwaar werk want de kap weegt ongeveer 14000 kilo. Als dit gebeurd is kijkt de mole-

naar of er zeil op de wieken voorgelegd moet worden. Dat kan heel, half of kwart zeil zijn af-

hankelijk van de windkracht. Op de wieken bevinden zich remkleppen die bij aanwakkerende 

wind vanzelf opengaan. Als alle zeilen voorgelegd zijn trekt de molenaar hard aan een touw 

waardoor de rem losgaat en de wieken gaan draaien. De rem werkt net als bij fietsbanden: 

vier blokken hout drukken bij het remmen tegen het zg. bovenwiel aan. De gids demon-

streerde hoe de molen na het openzetten van de remkleppen eerst langzamer ging draaien en 

even later na het aanhalen van de rem helemaal stil ging staan. 

Na dit ruim een uur durend bezoek verlieten we onder de indruk van het in-

genieuze mechaniek de molen. 

 
 

De vrijwilligers die de molen niet bezochten hebben een wandeling door IJlst gemaakt. Vroeger 

liep door het stadje het riviertje de Ee die samenvloeide met de Geeuw.  

Van de Ee zijn nog slechts fragmenten over. Een ervan vormt de centrale as van de stad en 

heeft het karakter van een gracht. Op bovenstaande foto zijn de z.g. overtuinen te zien. Deze 

tuinen, van elkaar gescheiden door hegjes, behoren bij de huizen aan de aangrenzende straat. 

Vroeger werden deze tuinen gebruikt om de was te bleken. 

 

 

 

 



Na deze excursies in IJlst scheepte het gezelschap weer in. 

Aan boord stond de lunch klaar en hadden we na het afvaren van de Geeuw in de kom van 

Sneek een mooi uitzicht op de aloude Waterpoort. 

Via de grachten van Sneek en de Houkesleat, alwaar de nieuwe wijk Houkepoort uit de grond 

gestampt wordt, voer de Klifrak via het Prinses Margrietkanaal, de Jeltesleat, het Heger meer 

en de Fluessen terug naar Galamadammen. Op de Fluessen waren onder invloed van de wind 

met kracht 5 flinke golven ontstaan. Menig SLE-er die op de voorplecht stond kreeg behalve 

een frisse neus ook een nat pak door het opspattende buiswater. 

Na het ontschepen in Galamadammen bracht de bus ons naar Het plaatsje Rijs alwaar we be-

gonnen aan een wandeling door het Rijsterbos richting het Mirnser Klif. De minder goed ter 

been zijnde vrijwilligers met partners reisden met de bus alvast naar dit klif waar het goed 

toeven was in een restaurant gelegen op het Mirnser Klif. 

Het Rijsterbos ligt tussen Rijs en het Mirnser Klif. De Mirnserleane, een statige laan met veel 

eiken en beuken, loopt rechtstreeks naar het klif. Na deze laan een eindje gevolgd te hebben 

sloegen we rechtsaf en kwamen op de blauwe route terecht. Dit wandelpad loopt langs een 

open vlakte. Ad vertelde dat hier vroeger het in 1937 afgebroken Huize Rijs heeft gestaan. De 

contouren van dit gebouw zijn zichtbaar gemaakt door een laag muurtje. De slotgracht, vijver 

en fruitbomen herinneren aan de vroegere Slottuin.  

De ondergrond van het Rijsterbos is zanderig en golvend. In de op één na laatste ijstijd is de 

grond hier opgeschoven en vormde hier een zandrug, ook wel Gaast of Geest genaamd. De 

naam Gaast komt terug in Gaasterland en de dorpjes Gaast en Gaastmeer. 

Vervolgens voer de blauwe route ons het bos in. Het Rijsterbos bestaat voor het grootste deel 

uit loofbos. De eiken overheersen, maar er zijn ook heel mooie beuken. Opvallend zijn de 

vele greppels, in het verleden aangelegd voor ontwatering. Verder waren er veel varens en 

paddenstoelen te zien. Er huizen reeën en eekhoorns in het bos. De das komt alleen ’s nachts 

zijn burcht uit. In het bos zijn verder 50 soorten broedvogels geteld. 

 

      

 
 

Er zijn meer dan 120 soorten paddenstoelen in het           De dode holle bomen herbergen vleermuizen en talloze 

Rijsterbos gevonden                                                              insecten. 

 

Na het Rijsterbos kwamen we uit bij het Mirnser Klif, een keileemrug in de tweede ijstijd ont-

staan door oprukkend landijs. Dit klif bood eens een mooi uitzicht op het IJsselmeer en de 

vele kitesurfers die daar hun hobby uitoefenden. 

De bus bracht ons daarna naar het restaurant Boschlust, alwaar we een smakelijk koud en 

warm buffet voorgeschoteld kregen. Met goed gevulde magen aanvaarden we de terugreis. 

Om kwart voor negen arriveerden we na een lange en mooie dag weer in Elburg. 

Ad en Eddy, bedankt voor de organisatie! 



 

Bestrijding van de Amerikaanse vogelkers. 

 

Traditioneel begonnen we het werkseizoen op zaterdag 5 oktober met de bestrijding van de 

Amerikaanse vogelkers oftewel de prunus. Ditmaal weer op het bekende terrein van de fami-

lie Bruin en wel op het gedeelte gelegen aan het eind van de verharde weg op de Hokseberg. 

Hier zijn we vijf jaar geleden voor het laatst geweest Inmiddels was er weer een weelderige 

groei van de vogelkers dankzij de flinke lichtinval langs de bosrand. 

Er zijn nieuwe inzichten omtrent de behandeling van de prunus. 

Glyfosaat heeft de SLE afgezworen. Het uitspitten van de prunuswortel is ook verleden tijd. 

De bodem wordt namelijk bij dat spitten omgewoeld, dit bevordert het kiemen van vogelkers-

zaden. Deze zaden gedijen namelijk het beste als deze 5-10 cm. diep begraven worden. 

Aldus zijn de uitlopers van de prunus naar gelang de dikte met takkenschaar, Eva en klapzaag 

verwijderd. Alleen de zeer jonge zaailingen zijn met de hand losgetrokken. Al het gezaagde 

en geknipte materiaal kon ter plekke blijven liggen. 

Het is de bedoeling dat op deze opgeschoonde strook t.z.t. bosplantsoen gepland wordt. Deze 

struiken zullen op den duur de lichtinval zodanig belemmeren dat daardoor de groei van de 

vogelkers belemmerd wordt. Als de lichtinval minder dan 10% van het daglicht is groeien de 

kiemplanten maar 3 cm. per jaar totdat ze door lichtgebrek sterven, meestal na 2 jaar. 

Op de website van de bosgroepenvereniging is een brochure “Beslisboom Amerikaanse Vo-

gelkers” te downloaden. Deze brochure bevat naast een beslisboom ook informatie over de 

bestrijding, de uitfasering van de Amerikaanse Vogelkers en over methoden om het bos weer-

baar te maken. Deze website is te bereiken via onderstaande link. 
https://bosgroepen.nl/nieuw-de-beslisboom-amerikaanse-vogelkers/ 
 

De knotkar. 

 

Op de hierboven beschreven eerste werkdag is de nieuwe knotkar ingezet en getoond aan de 

vrijwilligers. Eddy en Jacob zijn daar deze zomer erg druk mee geweest. Eddy schreef over 

dit proces van onderzoek en aankoop het volgende: 

 

Na overleg met het bestuur hebben we besloten de 26 jaar oude knotkar te vervangen door een 

nieuwe aanhanger. 

We wisten dat er op het nieuwe bedrijventerrein in Nunspeet een bedrijf zit waar aanhangwa-

gens worden verkocht, namelijk “Van der Horst Aanhangwagens”. 

Na enig speurwerk bleek het type wagen dat wij gewend waren niet meer leverbaar te zijn. 

De eigenaar, Eric Noorderijk, heeft ons wensenpakket aangehoord en kwam tot de conclusie 

dat er een op maat gemaakte aanhanger kan worden geleverd. Wij zijn erin geslaagd om een 

uitvoering te kiezen die zoveel mogelijk met de oude knotkar overeenkomt. 

Alvorens tot een akkoord te komen hebben we met het bestuur over de prijs gesproken. 

Mede dankzij de giften die wij in 2019 van onze opdrachtgevers hebben ontvangen en een bij-

drage die “Van der Horst Aanhangwagens” als sponsering voor SLE heeft gegevev, konden 

wij opdracht geven voor een nieuwe knotkar. 

Enkele gegevens: 

Een gesloten gereedschap wagen met afsluitbaar deksel. 

Aan de binnenkant een vergrendeling van de achterklep. 

Het deksel is voorzien van 2 zware gasdempers. 

Totale lengte: 3890 mm. 

Breedte over de spatborden: 1750 mm. 

Hoogte boven het imperiaal: 1190 mm. 

https://bosgroepen.nl/nieuw-de-beslisboom-amerikaanse-vogelkers/


Afmetingen: 2500 x 1250 x 502 mm binnenwerkse maten. 

Inwendig is de bak 25 cm langer en 5 cm breder dan de oude knotkar 

Gewicht maximaal 1300 kg geremd. 

Ledig gewicht: 425 kg. 

Maximale kogeldruk 100 kg. 

 

 

 
 

 

 

Het binnenwerk hebben we voorzien van scheidingsschotten, waardoor de inhoud overzichte-

lijk en goed bereikbaar is. 

Ook kunnen er 2 bankschroeven aan de zijkant worden bevestigd om de zaagketting te kun-

nen slijpen. 

Voor reparatie van de kettingzaag kan een demontabele werkplank aan de zijkant worden be-

vestigd. 
 

 Het hekkenproject. 

 

Op 14 augustus is nabij het boerenerf van de familie Magré aan de Nieuwstadsweg een dub-

bel hek geplaatst van 2 maal 3 meter. Dit karwei was in enkele uren gepiept in tegenstelling 

tot het verplaatsen van een 6 meter hek nabij hetzelfde erf op 20 augustus. Op de plaats van 

de boorgaten kwamen Eddy & Co. veel puin en stenen tegen. De diepst gelegen steen werd 

na loswrikken bovengehaald door de vrijwilliger met de langste arm (Oene). Languit op de 

grond liggend met de arm tot zijn schouder in het gat kon hij er net met de hand bij. 

 



 
 

Op maandag 7 oktober is er een 4 meter hek neergezet op het terrein van het Veluwestrandbad. 

Op bovenstaande foto is een shovel te zien. Deze had toen al goed werk geleverd door op de 

plaats van de te boren gaten puin en andere rommel naar boven te halen. Te zien is dat de rechter 

paal er al staat. De grondboor ligt gereed om links het gat te boren. Eerst moet met plank en wa-

terpas de goede hoogte bepaald worden. Dan kan na het nodige rekenwerk de diepte van het gat 

worden bepaald. 

 

Mededelingen van het bestuur. 

 

Zaterdag 2 november is de natuurwerkdag wederom op het landgoed Zwaluwenburg. 

Er is daar weer genoeg te doen. Er komt nog nader bericht. 

Het bestuur doet ook een beroep op de partners om hand-en spandiensten te verrichten. 

 

 

 

 

 

 

                                         ------------------------------------ 


