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Beste vrijwilligers, 

 

Hierbij de eerste Knotpraat van het jaar 2019. 

De afgelopen maanden is er flink geknot en gezaagd. Alleen zaterdag 8 december 

konden we door het natte weer niet aan het werk.  Verder hebben we, soms tussen de buien door, 

alle geplande activiteiten kunnen voltooien.

Aan de Oude Zeeweg hebben op vrijdag 16 no-

vember 14 vrijwilligers zich ontfermd over even-

eens 14 wilgen: 11 tegenover het huis van bos-

wachter Jansen en 3 flinke wilgen verderop rich-

ting Nunspeet. De wilgen zijn geknot volgens het 

bekende procedé: Eerst de takken afzagen met de 

motorstokzaag, daarna de knot fatsoeneren met de 

gewone motorzaag, tenslotte de fijne afwerking 

met de handzaag. Daarnaast hebben we op ver-

zoek ook nog opslag verwijderd van de wilgen 

die we in februari 2018 geknot hebben. 
De takken zijn keurig naast elkaar gevlijd om later  

opgehaald te worden door de vrachtauto van Staatsbosbeheer. 

 

Zaterdag 24 november traden we op het terrein van de Scouting op ’t Harde aan met 21 vrij-

willigers en 3 stagiaires voor een flink karwei: het vellen van 60 grotere en kleinere prunussen. Er 

is op 4 locaties gezaagd, elke bemand met 2 zagers en 3 helpers. 

Veel van deze bomen stonden langs het 

aangrenzende fietspad. Maar door het uit-

zetten van vele pionnen en het af en toe te-

genhouden van wandelaars en (altijd ge-

haaste en daardoor ongeduldige) racefiet-

sers werden hun vege lijven gered. De tak-

ken werden in eerste instantie door onze 

helpers weggehaald van het werkterrein en 

in tweede instantie naar de vuurkuil ge-

sleept door de scouts en de welpen. Het 

duurde dan ook niet lang of er brandde een 

flink vuur in de kuil. 

Het is de bedoeling dat de SLE later in het 

jaar nieuwe aanplant zal verzorgen.                          Eddy houdt "palaver” 
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Op vrijdag 30 november hebben we wilgen geknot op het land van de familie Junte aan de 

Drosteweg. De laatste maal dat dit gebeurde was in februari 2013. Toen werden de SLE-man-

schappen naar het ver af gelegen weiland vervoerd met een boerenwagen door een besneeuwd 

landschap. Ook nu werd de wagen volgeladen met 16 vrijwilligers, ladders en stokzagen. Achter-

uitrijdend werden we door de tractor van dhr. Junte naar het werkterrein geduwd, direct gevolgd 

door de knotkar die werd getrokken door een tractor met zoon Junte op de bok. 

 

Er zijn 9 wilgen geknot. Op de foto is 

te zien dat de wilgen al aardig oud zijn. 

Enkele wilgen zijn flink uitgescheurd, 

een teken dat ze eerder niet op tijd ge-

knot zijn. 

De takken vielen aan weerszijden van 

de sloot. Veel takken moesten over de 

sloot gegooid worden wat een flinke 

krachtsinspanning betekende. 

Reikhalzend werd dan ook uitgekeken 

naar de koffie die per tractor door het 

echtpaar Junte aangevoerd werd. 

De koffie met verse melk van de koe 

was heerlijk en kon de vergelijking met 

de bekende koffie verkeerd van me-

vrouw de Vries van de Mezenberger-

weg goed doorstaan. Na de gedane arbeid werden we in de keuken van de familie Junte onthaald 

op tomaten- en groentesoep, broodjes en koffie (al of niet verkeerd). 

 

                                                                                                                      

 

                                                                  

  
 

Comfortabel gezeten op de balen stro wordt de heenreis            Tijdens het koffiedrinken in het vrije veld bewijzen de 

aanvaard.                                                                                          strobalen ook goede diensten. 

 
 



Project Koopsweg 
 

Waar de Scholtensteeg ophoudt en de Koopsweg begint staat een bosje bestaande uit enkele grote 

zomereiken, Amerikaanse vogelkers (de welbekende “bospest”) en aan de rand hoofdzakelijk po-

pulieren met daartussen braamstruiken.  

De populieren hebben zich in de loop van de tijd flink vermeerderd. Iedere afzonderlijke boom 

kan namelijk worteluitlopers maken, waaruit een heel bosje van bomen kan ontstaan. 

En dat prunussen zich ook flink kunnen uitbreiden weten we maar al te goed. 

Er is nu een plan ontwikkeld waardoor er meer biodiversiteit in dit perceeltje bos zal ontstaan. 

Zo’n plan begint natuurlijk met het kappen van de bomen die daar niet thuishoren. 

Op de vrijdagen 14 en 28 december en op zaterdag 22 december zijn in totaal 135 bomen en 

boompjes geveld. De zomereiken zijn uiteraard gespaard. Voordien had Marlon met de bos-

maaier de braamstruiken verwijderd. De stobben worden t.z.t. met een kraan uit de grond ge-

haald. Later in het jaar zal de SLE daar bosplantsoen (diverse inheemse struiken) en enkele 

nieuwe gebiedseigen bomen gaan planten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er langs de Koops-

weg een singel komt die aansluit bij de singel die we in februari van het vorig jaar op het land 

van de familie Koster hebben aangeplant. (Zie Knotpraat 155). 

Voor de liefhebbers van openhaardhout was er weer volop hout beschikbaar. 

De stapel met prunushout (herkenbaar aan de donkere kern) was zo weg. De twee stapels met po-

pulierenhout (herkenbaar aan de witte kern) waren wat minder in trek, dit hout verbrandt name-

lijk snel in de open haard. Maar na enkele dagen waren ook deze stapels ook verdwenen. 

Voor het koffiedrinken vonden we onderdak in een schuur aan de overkant van de Koopsweg. 

Op de vrijdag tussen kerstmis en nieuwjaar had Richard gezorgd voor kerstbrood met roomboter. 

Ook waren er oliebollen beschikbaar die een vrijwilliger gekocht had van een bevallige jonge-

dame die op de Koopsweg oliebollen aan het venten was voor DSV. 

 
 

 
Het bosje zoals het er stond voor 12 december                   Het werk is klaar, alleen de eikenbomen staan er nog 

 

 

 

 

 

 



De eerste werkdag in het nieuwe jaar vond op zaterdag 5 januari plaats op het landgoed de 

Stoopschaar van de heer Wouter Gorter. Daar was het nodige te doen. Met 24 vrijwilligers en 3 

stagiaires zijn we daar aan de slag gegaan. De wilgen rondom de tweede poel richting 

 Puttenerallee waren weer aan een knotbeurt toe. Een ploeg, gewapend met eva’s, takkenscharen 

en motorstokzagen, gingen deze wilgen te lijf. Een andere ploeg ging elzen kappen in een in na-

bijgelegen gelegen bosje. Verder zijn de drie stagiaires met begeleiding van Coen en Frank bezig 

geweest met het verwijderen van de opslag op de stammen van eerder geknotte wilgen. Ondanks 

de grote opkomst is het werk deze ochtend niet klaargekomen. Er moeten nog de nodige takken 

versleept worden, de knotten moeten we nog netjes afwerken en in het bosje staan nog vele kap-

bare elzen. Vrijdag gaan we verder met dit karwei. 

Voor de koffiepauze konden we net als andere jaren terecht in de paardenstal. We werden door de 

familie Gorter rijkelijk onthaald op snert, appelbeignets en krentenbroodjes. 

Onze voorzitter Ad keek in zijn 23e nieuwjaarstoespraak terug op een jaar waarin de SLE op vele 

fronten actief was. In het kader van de kerntaak van de SLE, de aanleg en het onderhoud van 

kleine landschapselementen zijn veel taken uitgevoerd. Een groot moment was het afgelopen jaar 

de opening van de vogelkijkhut. Op de NL-doet dag en de Natuurwerkdag, beiden gehouden op 

het landgoed Zwaluwenberg, was een flinke opkomst van vrijwilligers. Bij NL -Doet waren maar 

liefst 12 leerlingen van de middelbare school “Het Oostenlicht” actief. Tot slot bedankte Ad alle 

SLE-ers voor hun inzet het afgelopen jaar en bracht een toast uit op het nieuwe jaar. 
 

 
                           Tijdens de eerst koffiepauze in het nieuwe jaar zat de stemming er goed in. 



 
 

De oeverzwaluwenwand. 

 

De teleurstellende bezetting van de nestgaten van de zwaluwenwand (slechts 10 gaten waren het 

afgelopen jaar bezet) roept een aantal vragen op. Zijn de zwaluwen op de trektocht naar het Noor-

den ergens blijven steken? Vliegen er te veel roofvogels in de buurt? Of is er aan de zwaluwen-

wand iets wat de vogeltjes mishaagt. Ligt het aan het soort zand waarmee de gaten gevuld zijn, 

ruikt het niet lekker? Is de aanvliegroute wel optimaal? 

Een kleine commissie van deskundigen be-

staande uit Cor, Frank, Marlon en Richard heeft 

zich over dit vraagstuk gebogen en is ter plekke 

gaan kijken. De conclusie was dat de aanvlieg-

route zoveel mogelijk bevrijd moet worden van 

vegetatie zoals braamstruiken. Misschien moe-

ten er ook een aantal hoog opgeschoten wilgen 

ingekort worden maar daar wordt nog over na-

gedacht. Waarschijnlijk is er voor deze werk-

zaamheden subsidie mogelijk van de provinciale 

Staten. Dit wordt nog onderzocht. 

 

 

Otters. 
 

Goed nieuws is dat er enkele otters gesignaleerd zijn in de Veluwerandmeren. Dit bleek helaas 

ook uit het feit dat er in één van de twintig muskusratvallen die in de rietvelden zijn geplaatst een 

otter bleek te zitten. Deze otter bevindt zich nu in diepgevroren toestand in de vrieskast van de 

waterzuivering. 

Naar aanleiding van dit voorval zal het waterschap de muskusratvallen aanpassen zodat ze min-

der aantrekkelijk zijn voor de otters. 

In 1988 zijn de otters in Nederland uitge-

storven verklaard. Vanaf 2002 is er veel 

moeite gedaan om de otters te herintrodu-

ceren in Nederland. Allereerst werden ot-

ters uitgezet in de Weerribben. Sindsdien 

zijn er in de loop van de jaren in steeds 

meer wateren otters gesignaleerd. De ot-

ters hier in de buurt zijn vanuit Overijssel 

via het Vossenmeer naar de Veluwerand-

meren getrokken. Dat is een teken dat het 

water van de randmeren schoon is en vol-

doende rijk aan vis en ander voedsel zoals 

amfibieën, watervogels, krabben, wormen 

en insecten: in feite eet de otter alles wat 

hij in het water aantreft. 

 



 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur. 
 

- Op zaterdag 16 februari geeft Heim Nagelhout op een nader te bepalen locatie een cursus 

fruitbomen snoeien. Het theoretisch gedeelte van deze cursus vindt voordien plaats op een 

avond. 

Voor SLE-ers is deze cursus gratis. Vrijwilligers die zo’n cursus willen volgen kunnen zich aan-

melden bij Heim via telefoonnummer 0525-62470 of via e-mail: h.nagelhout@planet.nl 

 

 De Gelderse werkdag is op zaterdag 2 maart in en rondom Ugchelen. Later volgt informatie 

over het programma en aanmelding.  

 

- Naar aanleiding van vragen van vrijwilligers over het verschil in aanvangstijd van de SLE acti-

viteiten op vrijdag en zaterdag heeft het bestuur zich daarover beraden en besloten om deze aan-

vangstijden gelijk te trekken. Te beginnen met zaterdag 19 januari vangen de activiteiten op za-

terdag ook aan om 9 uur. 
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