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Beste vrijwilligers, 

 

De kop is er weer af in dit nieuwe jaar. Alle ingeplande werkzaamheden hebben we kunnen vol-

brengen dankzij de weergoden die de SLE weer gunstig gezind waren. Géén barre koude zoals 

vorig jaar, wel is er éénmaal in de sneeuw gewerkt. De enige beperking die deze sneeuw ople-

verde was dat er om veiligheidsredenen niet met de motorzaag gewerkt kon worden. 

 

De Stoopschaar 

 

Op vrijdag 11 januari maakten we het karwei af waarmee we op 5 januari begonnen waren (zie 

Knotpraat 160). Op het landgoed De Stoopschaar werd de elzen- en essensingel verder uitgedund. 

Verder zijn er knotten netjes afgewerkt en een rij elzenstammen langs de sloot opgeschoond. 

 

 

 
                                                                                 
                                                                                                          Ad controleert een wilg op vitaliteit. Drie wilgen waren                               

                                                                                                          dood en moesten vervangen worden. 

Een fraaie tekening op de doorsnede van de stam. Deze els 

is tien jaar oud geworden blijkens het aantal jaarringen. 

http://www.landschapselementenelburg.nl/
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Nog wat achtergrondinformatie betreffende onze werkzaamheden op het landgoed de Stoop-

schaar (Cor Duitman) 

 

Het is circa 15 jaar geleden dat dit natuurplan is ontwikkeld. Het gaat dan om het uitgraven van 

de twee poelen, het aanleggen van de houtsingels, planten van knotbomen en elzenrijen. Inmid-

dels zijn de knotbomen al een aantal keren geknot en zijn de poelen ook onderhouden. Ook de 

houtsingels moeten periodiek worden onderhouden. Hakhoutwallen en singels worden normaal 

gesproken één keer in de 10 tot 15 jaar volledig afgezet. 

Dit hakhoutbeheer is arbeidsintensief en is nodig om een dichte structuur van de houtopstand te 

behouden. Te veel boomvormers geeft een open structuur en is ook minder aantrekkelijk voor de 

plaatselijke fauna (minder nest- en schuilgelegenheid). In vroegere tijden waren dergelijke werk-

zaamheden van belang, omdat het snoeihout werd gebruikt voor geriefhout (kachelhout, palen, 

hekken e.d.). Door de modernisering is dit naar de achtergrond gedrongen en is er vaak sprake 

van achterstallig onderhoud. 

Wat betreft de houtsingels aan de Stoopschaar is gekozen om deze gefaseerd af te zetten. Dit 

geeft minder verstoring, maar betekent wel dat er regelmatig begeleidend moet worden gesnoeid. 

De opgaande bomen (elzen en essen) worden afgezet en een enkele overstaander (solitair) wordt 

gehandhaafd. Het uiteindelijke doel is om een dichte structuur van de houtopstand te behouden. 

Daarnaast zijn ook een groot aantal essen aangetast door de essentak-sterfte. Dit is een tot nu toe 

onbekende schimmel, waardoor aangetaste bomen bruin verkleuren en snel afsterven. De schim-

mel groeit in de houtvaten van besmette essen, waardoor de vaten verstopt raken en de takken en 

bladeren verdrogen en afsterven. De ziekte heeft zich reeds over een groot deel van Europa uitge-

breid. In 2010 is de ziekte voor het eerst officieel vastgesteld in Groningen en sindsdien heeft de 

schimmel zich razendsnel verspreid over Nederland. In het noorden van het land heeft de ziekte 

al een grote schade aangericht.  

 

                    
                                                          De uit te dunnen houtsingel. 

 

 



Knotwilgen Huisdijk  

 

Op zaterdag 19 januari waren de knotwilgen op het erf van de familie van Wijhe aan de Huis-

dijk weer aan de beurt om geknot te worden. De vader van de heer van Wijhe was een liefhebber 

van knotwilgen en heeft op allerlei plaatsen rondom de boerderij staken geplant. 

In december 2017 hebben we 28 wilgen langs de oprijlaan geknot. Nu hebben we voor de vijfde 

maal in het bestaan van de SLE de 49 wilgen geknot die rondom een weilandje staan naast de 

boerderij. Dit hebben we gedaan met 21 vrijwilligers die in totaal 74 werkuren gemaakt hebben. 

Dat is ongeveer 1,5 manuur per wilg zagen en slepen. Ook de heer van Wijhe hielp flink mee. Er 

zijn 70 staken geoogst bedoeld voor de fam. Schaafsma aan de Rodelandsweg. Wat overbleef 

was een enorme takkenbult. Om half een was het karwei af en konden we ons zoals eerdere jaren 

in de caravanschuur te goed doen aan de lekkere snert van mevrouw van Wijhe. 

 

 
 

Zichtlijnen 

 

Vorig jaar hebben we ten behoeve van de vogelaars in de vogelkijkhut zichtlijnen gemaakt door 

middel van het neerhalen van wilgenstruiken langs de korte dam naast het rietveld. 

Inmiddels waren deze struiken weer uitgelopen. Op vrijdag 25 januari zijn met de Eva-zaag en 

takkenschaar de struiken ingekort. Dit alles in een besneeuwd landschap met op het ijs schaatsers 

die daar hun korte baantjes trokken. 

Tegelijkertijd was een andere ploeg bezig 

met het inkorten van struiken rondom de 

vogelkijkhut. Roger waagde zich buiten 

de wilgenpalissade bij de waterrand om 

aldaar een vlier om te zagen. Hij had bij 

deze arbeid een touw rondom zijn middel 

gebonden om hem te redden als hij door 

het ijs zou zakken. Gelukkig bleef het bij 

een natte voet toen hij even steun zocht 

op het nog te dunne ijs. De pauze moch-

ten we doorbrengent in de kantine van de 

Waterzuivering. De koffie werd getapt uit 

een moderne koffiemachine met wel 

8 soorten koffie. 

 



Na de pauze zijn we, weer tot de tanden gewapend met Eva en takkenschaar, naar de lange dam 

gelegen achter de oeverzwaluwenwand gegaan. Langs het rietveld zijn in de loop van de tijd veel 

wilgenstruiken opgeschoten, deze dreigen op te rukken tot in het rietveld. Voor moeras-en rietvo-

gels is het van belang dat het rietveld zo open mogelijk is. Mede op verzoek van Staatsbosbeheer 

is dan ook het plan opgevat om deze struiken bij de grond af te zagen. Aldus hebben we een flink 

aantal wilgenstruiken ingekort, de takken zijn naast het karrespoor neergelegd. 

De vlierstruiken echter zijn gespaard. De bessen van de vlier zijn een smakelijk hapje voor de vo-

gels. 

 

Teruggekomen bij de knotkar ontstond er een 

lichte crisissfeer: 3 Eva`s en 1 takkenschaar ont-

braken. Dus de ploeg ging weer terug naar het 

werkterrein, na flink wat speuren werden 2 Eva`s 

en de takkenschaar teruggevonden. De nog ont-

brekende Eva lag waarschijnlijk onder de 

sneeuw. Enkele dagen later was de sneeuw ver-

dwenen en ging een viertal op speurzin geselec-

teerde SLE-ers weer zoeken. Al na 20 minuten 

kon Oene de verdwenen Eva oprapen. 

 

 

Scouting 

 

Als vervolg op de actie van 24 november vorig jaar traden we op zaterdag 2 februari weer aan 

op het scoutingterrein op ’t Harde. Ditmaal stond er op het programma het afzetten op 30-40 cm. 

hoogte van de vele krentenbomen die rondom het scoutingterrein staan en het kappen van enkele 

prunusbomen. De voorbijgangers zullen dit voorjaar dus de bloesems van de krenten missen maar 

in de loop van dit jaar komen er al nieuwe loten aan de bomen wat volgend jaar weer een rijke 

bloesempracht oplevert. Later dit jaar zal er nog bosplantsoen aangeplant worden. 

Na de koffiepauze werd het wat nattig maar gelukkig kon het karwei helemaal afgerond worden. 

 

Enkele vrijwilligers vroegen zich af hoe de scou-

ting aan deze naam komt. De groep is vernoemd 

naar Gustaaf VI Adolf, koning van Zweden van 

1950-1973. Deze koning was actief in de scou-

ting. Hij had een grote interesse in de plantkunde 

en was expert op het gebied van rododendrons. 

Zijn levensmotto was: Plicht voor alles. Zijn 

kleinzoon, de huidige Zweedse koning Karel 

Gustaaf, is ook zeer actief in de Scoutingwereld. 

 

 
 

 
 
 



 

Het rietveld 

 

Langs de oeverrand naast het rietveld achter de Waterzuivering hebben we op vrijdag 8 en za-

terdag 16 februari een dertigtal berken, enkele eikenboompjes en een enkele wilg geveld. 

Deze bomen werden door roofvogels gebruikt als uitkijkpost om de vogels in het rietveld te be-

spieden en te verschalken. Staatsbosbeheer heeft plannen om een brede rietkraag langs de oever 

te realiseren. Daartoe worden t.z.t. eerst de lange rij wilgenstruiken langs deze oever met groot 

materieel weggehaald. Door deze rietzoom en het weghalen van de bomen wordt de leefomge-

ving voor de riet-en moerasvogels aanzienlijk verbeterd. 

Op zaterdag zijn we bovendien bezig geweest in de singel, gelegen tussen de oeverzwaluwen-

wand en het hek van de waterzuivering. Daar zijn in de loop van de tijd wilgen flink opgeschoten. 

Om de aanvliegroute van de oeverzwaluwen te verbeteren hebben we een rij wilgen gekapt op 

zo’n manier dat van elke wilg één stam op kinhoogte afgezaagd is. Zodoende kunnen deze wil-

genstammen zich ontwikkelen tot een knotwilg.  

Dit is één van de maatregels om de oeverzwaluwenwand aantrekkelijker te maken voor de vogel-

tjes. Binnenkort zullen alle braamstruiken en andere bodembegroeiing door de firma van Werven 

verwijderd worden zodat er een zanderige vlakte overblijft. 

 
                                                                                                Dood hout leeft! Pissebedden. 

 

Dood hout blijft tegenwoordig veelal in het bos liggen. Dit dode hout zit vol leven. 

Rottend hout is vochtig en daardoor ideaal voor schimmels om op te groeien. Schimmels worden 

ook wel opruimers genoemd omdat zij door natuurlijk materiaal afbreken. Schimmels zetten de 

zuurstof uit boomresten om in CO2, water en mineralen, waarvan planten weer kunnen leven. 

Vooral mossen en varens zijn te vinden op dood hout. Deze soorten hebben namelijk weinig licht 

nodig en zijn gek op vocht. Schimmels zijn ook een voedselbron voor insectenlarven die op hun 

beurt weer door vogels gegeten worden. Pissebedden, kevers en lieveheersbeestjes gebruiken het 

dode hout voor beschutting en/of overwinteren. Ook dieren zoals dassen, wilde zwijnen en woel-

muizen eten de schimmels. Een dode boomstam is ook een goede schuilplaats voor deze dieren 

evenals voor vleermuizen en boommarters. Spechten, tenslotte, timmeren broedholen in dood 

hout. 

Eén van de vele berken die neergegaan zijn. 



Nawerk 

 

Op dinsdagochtend worden in de Knotschuur de gereedschappen onderhouden die gebruikt zijn 

tijdens de werkdagen. Meestal zijn Eddy en Jan K. daarmee bezig. 

De handzagen, takkenscharen, schoppen enz. worden ontdaan van vuil en nattigheid en vervol-

gens ingespoten met WD-40. Daarna komen de gebruikte motorzagen aan de beurt. Daar zit het 

meeste werk aan. 

 

 
De beschermkap wordt er afgehaald.      Het tandwiel en het zaagblad met de         De kettinggeleider wordt op bramen 

Het binnenwerk zit vol zaagsel                 ketting zijn er afgehaald. Het ketting-       gecontroleerd. De groef in het zaagblad 

vermengd met olie. Dit wordt met            wiel wordt gecontroleerd op slijtage.         waardoor de ketting loopt wordt  

perslucht verwijderd. Deze perslucht      De werking van de remtrommel wordt      schoongemaakt. De tanden van de  

wordt geleverd door een 25 jaar oude      gecontroleerd. De cilinderkop wordt         kopketting worden nagekeken 

compressor.                                                 nagekeken en het luchtfilter zo                  op slijtage. Af en toe wordt het zaagblad  

                                                                      nodig schoongemaakt.                                omgedraaid zodat de tanden van het  

                                                                                                                                            neuswiel gelijkmatig slijten. 

                                                                                                                   
                                                                                                            Om de ketting te slijpen wordt  

het zaagblad vastgezet op de 

bankschroef. Eerst wordt de 

ketting gecontroleerd op 

beschadigingen. 
Dan worden de beitels geslepen. 

De vijl wordt daartoe 4-5 keer 

met enige druk onder een hoek 

van 30 graden van binnen naar 

buiten bewogen Er wordt voor 

gezorgd dat de beitels na het 

slijpen ongeveer de zelfde lengte 

hebben. De bovenkant van de 

beitel moet minsten 6 mm lang 

zijn. Wordt deze lengte minder 

dan moet de ketting vervangen 

worden. Bij veel kettingen staat 

er een streepje  op de beitel dat 

de minimale lengte aangeeft. 

 

 

De kettingen zijn als regel na één seizoen versleten. De oude kettingen worden niet weggedaan maar nog gebruikt voor 

modderige stronken. Dankzij goed onderhoud dateert de oudste zaag (SLE 3) van 1996 (dus net zo oud als de SLE). 


