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Beste vrijwilligers, 

 

In de vorige Knotpraat was nog sprake van de mogelijkheid om het werkprogramma volgens 

de RIVM-richtlijnen uit te voeren met 10 tot 25 vrijwilligers. Nadien zijn de richtlijnen 

aangescherpt en mocht je buiten maar met 4 personen bijeenkomen. Prompt is het 

werkprogramma daarop aangepast. Er is driemaal op vrijdag- en zaterdagochtend gewerkt in 

groepjes van 4. De gedachte was dat werkzaamheden, zoals het verwijderen van de 

Amerikaanse vogelkers en het knotten van wilgen, met inachtneming van de 1,5 meter 

afstand, goed te doen waren. Het was voor onze coördinator Eddy een heel gepuzzel om dat 

voor elkaar te krijgen. Elke keer moest er een chauffeur zijn om de Knotkar te halen en te 

brengen. De AED moest mee; dat betekende dat er ook een vrijwilliger mee moest die in staat 

was de AED te bedienen. Op 3 november werden de richtlijnen weer aangescherpt: maximaal 

2 personen mogen in groepsverband buiten iets ondernemen. Conform het advies van de SLG 

(Stichting Landschapsbeheer Gelderland) zijn daarop de activiteiten van de SLE voor 2 

weken stilgelegd. 

 

Op 23, 24, en 31 oktober vonden de eerste drie 

werkochtenden plaats. Er is een begin gemaakt met 

de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers op de 

Hokseberg. Er was weer volop aanbod van de 

vogelkers langs de Schietweg en de Bovenweg. Vier 

vrijwilligers gingen met behulp van de takkenschaar 

en de EVA-zaag de prunusstruiken te lijf. 

Wat resteert komt volgend jaar aan beurt. 

 
Jacob en Joop bezig op het prunus slagveld.              Er wordt keurig op 1.5 meter afstand koffiegedronken. 

 

 

 



De ooievaarsnesten 
 

In Knotpraat 167 van januari van dit jaar is verslag gedaan van een bijzonder SLE-vervoer. 

Twee boomstammen, die jarenlang lagen te wateren in de gracht nabij het Jodendom, zijn 

toen vervoerd naar een plek in de gracht tegenover wasserij “Het Vertrouwen”. 

Na hier 8 maanden in het water gerust te hebben, was nu de tijd gekomen om de 

Douglasstammen naar het terrein achter de waterzuivering te brengen voor verdere 

bewerking. 

 

 

 
Voor de verreiker van de firma Wolf was het een peulenschil om de stammen vanuit het water op de kar te leggen. 

 

 

Na aankomst op de 

zuivering zijn de 

stammen op bokken 

geplaatst. Om de 

droging te bevorderen 

werden de stammen 

geschild. Daar kwam 

zwaar handgereedschap 

aan te pas zoals te zien 

is op de foto.  

De geschilde stam is 

vervolgens met de 

motor kettingzaag 

vrijgemaakt van allerlei 

uitsteeksels. 

 

 

 

 

Eén paal is bestemd voor het ooievaarsnest aan de Stoopschaar ter vervanging van de huidige, 

door houtworm aangetaste paal. Dit in overleg met de nieuwe eigenaar van het landgoed. De 

andere paal is bestemd voor het ooievaarsnest achter het gemeentehuis. Ook deze paal wordt 

geteisterd door de boktor. 

Voorlopig liggen ze in ieder geval goed op de huidige plek bij de waterzuivering. 

 

 



 

 
 

Na gedane arbeid bij de waterzuivering is de verreiker doorgereden naar het ooievaarsnest bij 

het rietveld. Deze paal is ook niet al te best. Aldaar is de paal met ooievaarsnest verwijderd en 

wel definitief. 

Onder druk van de weidevogelvereniging, Staatsbosbeheer en de pachter van het stuk land is 

besloten het nest niet terug te plaatsen. Midden jaren 70 was de ooievaar zo goed als 

verdwenen uit Nederland. Samen met veel vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een 

reddingsprogramma voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf. Met goed 

resultaat: inmiddels zijn er in Nederland naar schatting 1200 broedparen actief. Echter nu 

heerst de vrees bij de weidevogel minnende instanties dat er te veel ooievaars zijn die zich te 

goed doen aan de kuikens van weidevogels.  

Hoewel het aandeel van de ooievaars in de achteruitgang van de weidevogelstand beperkt is, 

kiest men er toch voor het aantal ooievaarsnesten te verminderen en het aantal vergunningen 

voor nieuwe nesten te beperken. 

Derhalve is de door de tand des tijds aangetaste paal in stukken gezaagd en afgevoerd. Het 

nest is opgeslagen en kan later zo nodig dienen als vervanging van een ander nest. 

 

 

 

 

 

 

 

 



De steenuilkasten 
 

 

 
 

Na het broedseizoen is het tijd voor de 

schoonmaak van de steenuilkasten. Er zijn 

zo`n 12 kasten in beheer bij de SLE. Na het 

schoonmaken wordt de bodem van de kast 

voorzien van een verse laag zaagsel. In de 

steenuilen kast aan de Tempelweg zijn eitjes 

blijven liggen. In een andere kast werd nog een 

steenuil aangetroffen die daar zal 

overwinteren. 

In de vorige Knotpraat werd een lenige 

vrijwilliger gevraagd die goed in staat is om 

ladders te beklimmen: met succes! Op de foto 

linksboven is te zien dat Jan de Jager 

ruimschoots aan deze kwalificatie voldoet. 

 

 

De vogelkijkhut                                   
 

De vogelkijkhut mocht zich dit jaar weer verheugen 

in een grote belangstelling van de vogelaars. 

Maar ook de opgeschoten jeugd vermaakte zich in de 

hut maar hadden natuurlijk weinig interesse in de 

vogels. Als dank voor deze verpozing lieten ze nogal 

wat rommel achter. Voor de jongeren is zo’n hut in 

het riet natuurlijk geweldig om zich ongestoord in 

terug te trekken. De hut mag echter geen 

ontmoetingsplek voor de jeugd worden. 

Om de zichtbaarheid vanaf de Zomerdijk te 

bevorderen hebben een ploegje SLE-ers de wilgen 

flink gesnoeid zoals op nevenstaande foto te zien is.  

Frank (SLE) en Natalie (Staatsbosbeheer) 

houden het in de gaten en grijpen zo nodig in. 



 
                                                                                        

Het biodiversiteitsproject 
 

In de vorige Knotpraat heeft u een artikel kunnen lezen over de voortgang van het 

biodiversiteitsproject aan de Bovenweg. Onderdeel van dit project is een bloemrijk grasland.  

In de zomer stond de weide er prima bij met een bloemenzee die actief werden bezocht door 

bijen en vlinders. Zoals in de vorige Knotpraat uitgelegd is, zal 1/3e deel van het grasland 

tweemaal per jaar volgens de sinusmethode gemaaid worden.  

De vraag was met welke soort maaimachine dit het best kan geschieden. Na grondig 

onderzoek blijkt een balkmaaier het meest geschikt te zijn om dit soort graslanden te maaien. 

Met financiële ondersteuning van de gemeente Elburg, de Rabobank, de grondeigenaar Martin 

van der Kruijk en SLE is een balkmaaier Tielbuerger T 60 aangeschaft. 

De SLE is eigenaar van deze balkmaaier; de heer van der Kruijk zorgt voor het beheer van 

deze balkmaaier inclusief opslag en onderhoud. 

Het is de bedoeling dat de balkmaaier ook bij andere door SLE te ontwikkelen 

biodiversiteitsprojecten naar behoefte ingezet kan worden.  
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                            De overdracht van de balkmaaier 

 

 

Mededelingen van het bestuur 

 

Als nieuwe vrijwilliger heten wij welkom Bert Rodenburg uit ’t Harde. 

 

 

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


