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Beste vrijwilligers, 

 

 

 

Voor praktisch alle activiteiten die beschreven worden in deze Knotpraat heeft de buienradar 

voorafgaand aan die dagen onheilsberichten afgegeven. Maar zie, op die dagen zelve was het, af-

gezien van een enkel buitje, droog. Hieruit blijkt dat Eddy een meester is in het inschatten van de 

regenkansen. Wilt u een droog uitje plannen? Negeer de buienradar en raadpleeg Eddy. 

 

Oeverzwaluwenwand. 
 

In februari van dit jaar hebben we in de singel, gelegen tussen de oeverzwaluwenwand en het hek 

van de waterzuivering, een aantal wilgen gekapt en op kinhoogte afgezaagd. Op het vrijgekomen 

terrein hebben we in mei bosplantsoen geplant. 

Er zijn nog een aantal wilgen blijven staan. Deze zijn op vrijdag 11 oktober geveld. Omdat en-

kele wilgen over het hek hangen en om de geplante struiken te sparen is er ditmaal een verreiker 

van de firma Wolf ingezet. Deze verreiker was voorzien van een zaag en een grijper om het te 

vatten deel van de boom door te zagen. Ook was er een versnipperaar meegebracht. 

 

 
De vrijwilligers zien toe hoe de tak wordt neer-                            Er zijn 20 wilgen gekapt. Later zijn er door enkele                        

gevlijd om deze vervolgens verder te verzagen                              SLE-zagers 16 stammen bij de grond afgezaagd en 4 op  

en te versnipperen.                                                                            een hoogte van 1.60 meter. Deze 4 stammen kunnen dan                            
                                                                                 weer uitgroeien tot volwaardige wilgen. 
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Tegelijkertijd is door een vijftal vrijwilligers 

op het terrein voor de zwaluwenwand hard 

gewerkt. Het pad naar boven was voordien al 

met de bosmaaier vrijgemaakt van braam-

struiken. 

De begroeiing voor de zwaluwenwand was 

aanzienlijk. Met schoffelen, spitten en harken 

is deze vegetatie weggehaald. 

Verder zijn er 200 nestgaten schoongemaakt 

waarbij tot ieders verrassing hier en daar 

muizen uit de gaten sprongen. Boven op de 

zwaluwenwand waren bij inspectie veel mui-

zengaten te zien (zie foto links). 

Omdat de muizen ook uit de lager gelegen 

nestgaten tevoorschijn kwamen moeten de 

gangen wel meer dan een meter diep zijn. 

 

 



 
 
 

 

 

Prunusbestrijding 
 

 

Op zaterdag 19 oktober kwamen we met 16 man te-

rug op de Hokseberg om het karwei af te maken waar 

we op 4 oktober mee begonnen zijn, te weten het afzet-

ten van de prunusstruiken. Op bijgaande foto is één en 

al prunus te zien. Het meeste werk werd weer met be-

hulp van de takkenschaar en de handzaag gedaan. 

Daarbij werden we danig gehinderd door de vele prik-

kende braamstruiken. Langs de Hoksebergweg heeft 

Cor met de motorzaag nog menige prunusboom neer-

gehaald. Zoals in de vorige Knotpraat vermeld is ko-

men we hier t.z.t. terug om bosplantsoen te planten. 

Deze aanplant moet op termijn zorgen voor minder 

lichtinval zodat de prunus hier minder goed gedijt. 

 

 

 

 

 
Bij de familie Bruin konden we wegens hun vakantie niet in de schuur terecht zodat 

we in de buitenlucht op SLE-meubilair koffie gedronken hebben, wat ook zijn charme heeft. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Snoei van fruitbomen en wilgen. 
 

Op vrijdag 25 oktober hebben we met 10 man bij mevrouw de Vries in de boomgaard aan de 

Mezenbergerweg gewerkt. Aldaar hebben we in maart 2015 22 wilgen geplant langs de sloot. 

Deze wilgen waren nu weer aan een knotbeurt toe. Niet alle wilgen hebben deze periode over-

leefd derhalve zijn er ook enkele nieuwe staken geplant. Tegelijkertijd hebben twee leden van de 

hoogstambrigade de door de SLE in 2008 geplante 25 fruitbomen gesnoeid en waar nodig de 

steunbanden aangehaald. Er is dus die ochtend hard gewerkt. Opvallend was dat naar achteren toe 

de conditie van zowel de fruitbomen als de wilgen beduidend afnam. Hoe dat komt is niet duide-

lijk. Misschien is er iets in de samenstelling van de grond wat de bomen niet aanstaat. 

In de pauze konden we in mevrouw de Vries haar appartement zitten. Zij serveerde deze maal 

niet haar beroemde koffie verkeerd maar thee, dit om logistieke redenen. 

 

De natuurwerkdag. 
 

Voor het derde achtereenvolgende jaar is de natuurwerkdag op zaterdag 2 november gehouden 

op het landgoed Zwaluwenburg.  

De organisatie was evenals voorgaande jaren in handen van de SLE in samenwerking met Bio-

horma en GLK. 

Voorafgaand aan deze dag is er enkele malen overleg geweest met elkaar om werklocaties uit te 

zoeken en het draaiboek bij te stellen. Daags tevoren zijn er een tent en meubilair neergezet in de 

tuin, de kramen opgesteld en de werklocaties bezocht. 

Om 9 uur kon SLE-coördinator Eddy 

Otten, waarnemend voor onze voorzit-

ter Ad Dijkshoorn die ziek te bed lag, 

40 vrijwilligers, waaronder 6 kinderen, 

welkom heten.  

In zijn toespraak memoreerde Eddy dat 

heel vroeger kasteel Wijnbergen op 

deze plaats stond, Het huis Zwaluwen-

burg werd in 1728 gebouwd op de 

plaats van dit kasteel. Het huis heeft di-

verse eigenaren gehad. In 1959 kwam 

het huis in bezit van de familie Heus-

dens. Het omringende landgoed, 286 

hectare groot, is overgedragen aan GLK 

(Geldersch Landschap en Kasteelen). 

Daarna gaf Eddy een korte beschrijving 

van de werklocaties. Op de tafel lagen 

blaadjes met de beschrijving van de 

werklocatie. De vrijwilligers konden 

een blaadje pakken met een werkplek naar hun gading. De begeleiders stonden klaar met borden 

waarop het nummer van de werklocaties stond. En na het pakken van voldoende gereedschap 

ging iedereen aan de slag. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
Tussen de bomen van de hoofdoprijlaan was veel                   Binnen de gracht is de opslag tussen de rhododendrons 

opslag . Dit is weg geknipt en gezaagd en 1 meter                   verwijderd. De takken zijn afgevoerd naar een bestaande 

achter de bomenrij in een ril  gelegd. Zo oogt de                     grote bult achter op het terrein. 

de oprijlaan weer als een echte bomenlaan.                                 

Hetzelfde is gebeurd bij de laan langs de A.Vogel- 

tuinen. 

 

 

 
  
Nadat de SLE-dames iedereen van koffie en koek hebben voorzien hebben ze zelf even tijd om wat te drinken. De catering 

was bij Adrie, Eelkje, Josje, Hannie en Ageeth in goede handen! 



 
 
 

 

 
Onder leiding van Yvo Apers en Frank Westerink hebben        De fruitbomen in de tuin hebben weer een snoeibeurt  

kinderen 6 nestkasjes in elkaar getimmerd. Op de                       gehad. Heim wijst aan welke takken Eddy                           

voorgrond liggen 4 bijenhotels d.w.z. blokken hout met              eraf moet halen.              

geboorde gaten. Een bijenhotel is een leuke manier om het                        

het leven van wilde bijen van dichtbij te kunnen volgen. 

Ook andere insecten maken gebruik van deze hotels. 

Een zonnige plek met bloemen in de buurt is de beste plaats 

voor deze bijenhotels. 

 

 

Ook de prunusbomen aan weerszijden van de gracht moesten    In de nabijgelegen boomgaard zijn 15 stuks fruitbomen 
er aan geloven.                                                                                 geplant en gesteund met palen en banden.  

                                                                            Op de voorgrond oud SLE-er Ber Onderwater, hij kon zo  

                                                                                                                      nog een keer met zijn oude ploeg samenwerken. 

 



 
 
 

Hiernaast een actiefoto van Jan de Jager. 

Hij is bij de kikkerpoel aan de Broekdijk 

de opslag aan het verwijderen. Dit is een 

jaarlijks gebeuren omdat zonlicht op de 

poel belangrijk is voor de groei van water-

en moerasplanten. Behalve kikkers voelen 

salamanders en padden zich ook thuis in 

de poel.  De poel is bedekt met riet waar 

vogels en insecten huizen. 

 

 
 

Om half drie was de natuurwerkdag afgelopen en konden we terugkijken op een geslaagde dag. 

Van gemeentezijde was er ook belangstelling voor de natuurwerkdag: Wethouder Klein was met 

twee kinderen aan het werk op de hoofdoprijlaan. 

Ook de kasteelheer (De heer Heusdens) liet zich even zien. Hij vertelde dat hij van plan is om het 

landhuis weer te gaan bewonen. De voorbereidingen in de vorm van een buiten staande forse 

warmtewisselaar hebben we kunnen aanschouwen. 
 
Op vrijdag 8 november hebben we met 12 man nog nawerk gedaan. 

We zijn begonnen met het verder verwijderen van de opslag rondom de kikkerpoel. 

Na de koffiepauze zijn we op de laan naast de A.Vogeltuinen bezig geweest. 

Daar hebben we het werk voortgezet waarmee de natuurwerkdagploeg mee begonnen was, te we-

ten het knippen en zagen van het struikgewas tussen de bomen. 

 

Het koffiedrinken was gepland in 

de keet van Biohorma met gebruik 

maken van hun koffiezetautomaat. 

Helaas was de deur op slot en zijn 

we neergestreken op een nabijgele-

gen bankje, geplaatst rondom een 

dak-moerbeiboom. 

Gelukkig hadden Eddy en Jacob 

(altijd op alles voorbereid) koffie 

en koek meegenomen. 

En het zitten in de zon met uitzicht 

rondom was bepaald geen straf. 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur. 
Bas van Voorst, al vele jaren op vrijdag bij de SLE actief, heeft zicht teruggetrokken als vrijwilli-

ger. De intensieve mantelzorg voor zijn vrouw biedt hem geen ruimte voor andere activiteiten. 

We wensen hem en zijn vrouw het allerbeste toe. 


