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Beste vrijwilligers, 

 

Na beëindiging van het werkseizoen is het een goed gebruik om in getallen een overzicht te ge-

ven van de werkzaamheden. In de periode van 1 oktober 2018 tot 31 maart 2019 zijn we op 24 

vrijdagen en zaterdagen aan het werk geweest wat 1860 werkuren opleverde, 182 meer dan het 

vorig seizoen. Van deze 1860 manuren zijn er 303 uren besteed aan het gebied achter de water-

zuivering en wel aan de zwaluwwand, de lange dam langs het rietveld en de vogelkijkhut. 

Er zijn 376 bomen en boompjes geveld, 91 knotwilgen geknot en 16 fruitbomen geplant. 

 

 

 

Oeverzwaluwenwand. 

 

Op vrijdag 22 februari zijn de nestgaten in de oeverzwaluwenwand geïnspecteerd. Omdat maar 

enkele zwaluwen in de nestgaten gebroed hebben moesten maar een paar gaten helemaal uitge-

boord en vervolgens met zand gevuld worden. De ongebruikte nestgaten zijn tot op 5 cm van de 

ingang leeggehaald en gevuld met zand. 
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In het kader van het aantrekkelijk maken van de 

aanvliegroute voor de oeverzwaluwen zijn op 

16 februari flink wat wilgen gekortwiekt in de 

singel, grenzend aan het hek (zie Knotpraat 

161). Op dinsdag 26 en woensdag 27 februari 

heeft een shovel van de firma van Werven het 

terrein, gelegen tussen de singel en de wand, 

kaal gemaakt. Alle vegetatie op dit terrein en 

het talud is weggehaald door middel van klepe-

len en schrapen. (Klepelen is: het fijn maken 

van ruige begroeiingen met behulp van rote-

rende klepels). Tegelijkertijd is ook de in verval 

geraakte afrastering aan de voorzijde van de 

wand helemaal weggehaald. De afrastering aan 

de achterkant van de wand is blijven staan. 

Voordien had Marlon met de bosmaaier alle begroeiing op de bovenkant en de flanken van de 

zwaluwenwand gemaaid. Na deze kaalslag hebben we op donderdag 21, dinsdag 26 en vrijdag 29 

maart een nieuwe omheining geplaatst. Daartoe moesten 40 palen van 1.75 meter de grond in ge-

boord en geslagen worden. Aan de buitenkant van de palen zijn 3 rijen prikkeldraad vastgemaakt, 

2 rijen aan de zijkant en 1 rij prikkeldraad bovenop de palen. Aan de binnenkant is 75 meter fijn-

mazig gaas gespijkerd, 10 cm de grond in. Aan de achterkant staat nu een dubbele afrastering met 

een soort “anti-vosgracht” van 40 cm breed ertussen. En dit alles om vossen en ander ongedierte 

de toegang te belemmeren. Ondertussen hadden Eddy en Jacob een mooi hekje gemaakt dat op 2 

april geplaatst is. Op het hekje zijn gaas, prikkeldraad en een slot aangebracht om de toegang voor 

onverlaten te verhinderen.  

 

 
De één trekt, de ander slaat.                                          Het karwei is klaar. Laat de zwaluwtjes maar komen! 
 

En de oeverzwaluwen kwamen! Op 2 april zagen we een tiental zwaluwen bij de wand vliegen en waren er al vele nestga-

ten aangeprikt! 



 

De Gelderse werkdag. 

 

 

Op zaterdag 2 maart hebben we met 5 SLE-

ers deelgenomen aan de Gelderse werkdag. 

De werkdag vond plaats in het natuurgebied 

Het Leesten te Ugchelen. Aldaar was door de 

organisatoren, de Stichting Landschapsbeheer 

Gelderland (SLG) en Staatsbosbeheer (SBB) 

een grote tent geplaatst met binnenin vele ban-

ken en tafels. Gelukkig liet het weer toe dat we 

ook buiten konden zitten. Er waren zo’n 200 

vrijwilligers aanwezig, afkomstig uit de hele 

provincie Gelderland. Er werd een boekje ver-

spreid, uitgegeven door de SLG, waarin de 

verschillende werkgroepen een kijkje in hun 

“keuken” geven. Vele werkgroepen houden 

zich net als de SLE met verschillende landschapselementen bezig, er zijn ook groepen die zich 

uitsluitend richten op het snoeien van boomgaarden, het knotten van wilgen of het opschonen van 

poelen. Uit dit boekje blijkt dat de SLE één van de weinige werkgroepen is die elke week actief 

is. 

 

Er was dit jaar alleen een ochtendpro-

gramma, verdeeld in twee delen: een 

gedeelte voor en een gedeelte na de 

koffie. De voornaamste taak van de 

vrijwilligers was het opschonen van 

twee grote heideterreinen. (het Sala-

mandergat en de z.g. Verbindings-

zone.) Er stonden vele grove dennen 

op de heide die met de hand uit de 

grond getrokken werden of afgeknipt 

met de takkenschaar. Ook werden er 

een aantal berkenboompjes uitgegra-

ven. Na afloop lag de heide er weer 

mooi open bij. 

 

 

 
 Ad en Joop hebben heel wat dennetjes weggehaald. 

 

 

 



Er was ook gelegenheid tot het maken van een begeleide   

wandeling. Eén van de wandelingen was naar het gebied 

waar koppelsprengen lopen. Op meerdere plaatsen zijn 

hier vroeger bronnen gegraven, de zogenaamde spreng-

koppen, om zoveel mogelijk water naar de papiermolens 

te leiden. Vanwege de zeer goede waterkwaliteit zijn er 

bijzondere planten en dieren in het sprengengebied aan-

wezig. In de winter zijn de sprengen en beken van be-

lang voor de ijsvogels. Het water bevriest namelijk niet. 

Het water heeft een constante temperatuur van ongeveer 

10 graden. Een andere bijzondere bewoner van het ge-

bied is de beekprik. Dat is een klein palingachtig visje. 

De begeleider van deze wandeling wist heel veel van de 

beekprik, welke kennis hij enthousiast met ons deelde. 

Tot zijn grote tevredenheid ontdekten we tijdens de 

wandeling langs de sprengbeek een plaats waar de beek-

prikken aan het paaien waren. 

 

Het programma werd afgesloten met een lunch. Aansluitend werden de aanmoe-

digingsprijs en de landschapsknokker uitgereikt.    

Het was een actieve, nuttige en gezellige dag. Een aanrader voor volgend jaar!    

 

De Prunustrekker  

 

Tijdens de Gelderse Werkdag ont-

dekten we dit speciale stuk ge-

reedschap tijdens het opschonen 

van de Ugchelse heide. Onze er-

varing daarmee was positief: het 

kostte veel minder moeite om de 

prunus (Amerikaanse vogelkers) 

met zoveel mogelijk wortel uit de 

grond te halen. Dat is nodig want 

tegen afzetten alleen is de exoot 

goed bestand: als geen ander weet 

hij snel en krachtig uit te lopen. 

Vervolgens is deze trekker ge-

leend van SLG en door Cor en 

Marlon op de Hokseberg getest. Het blijkt goed te werken voor prunussen met een stammaat tot 

ca. 7 cm. Het is wel vatbaar voor technische verbeteringen zoals een langere en gebogen steel, 

groter blad etc. We zullen voor komend seizoen eerst 1 aangepast proefexemplaar laten maken en 

bij succes een stuk of 5 laten vervaardigen. Wordt vervolgd. 
 

 

 

                                                                   

 

Op deze foto is goed te zien dat het water hier 

ijzerhoudend is. 

 

 

  

 



 

Fruitbomen en vormsnoei. 

 

Op de voormalige paardenweide 

van de familie van Dorp woonach-

tig aan de Achterweg hebben we op 

zaterdag 23 maart 16 fruitbomen 

geplant (peer, appel en pruim). 

Deze weide maakt deel uit van het 

zogenaamde Groene Hart. Zo-

doende draagt deze boomgaard ook 

bij aan landschapsverfraaiing. Het 

is de bedoeling dat de boomgaard 

t.z.t. opengesteld wordt voor het 

publiek om het fruit te plukken. 

Sinds 2004 heeft de SLE 321 fruit-

bomen geplant. De hoogstambrigade van de SLE is niet in staat om al deze bomen regelmatig te 

snoeien. Voor de vorming van een mooie boomkroon is begeleiding van de groei van de boom in 

de eerste 4 jaar erg belangrijk. De hoogstambrigade beperkt zich dan meestal ook tot de vormsnoei 

van de fruitbomen in de eerste jaren. Ook wordt het volgen van een snoeicursus door de eigenaren 

gestimuleerd. Zo is onlangs door de hoogstambrigade vormsnoei gepleegd bij de families Polin-

der, Samsen, Dekker en Pater. Toch zijn enkele locaties waar ook oudere fruitbomen worden ge-

snoeid. Eén van deze locaties is de touwbaan van de gebroeders Deetman, waar enkele fruitbomen 

staan die meer dan 100 jaar oud zijn. In maart hebben enkele leden van de hoogstambrigade hier 

onderhoud gepleegd. 

 

                

 

                    
Een perenboom voor de vormsnoei.            En na de vormsnoei.                                 Twee grote, oude fruitbomen op de  

                                                                                                          touwbaan. 

 

 



 

 

 

 

Het hekkenproject 

 

Eind jaren 90 van de vorige eeuw is er door de SLE in de persoon van Gerrit Foppen een 

hek geplaatst aan het Goor. Het Goor is een gemeenschappelijk weide gelegen tussen 

Doornspijk en Elburg aan weerszijden van de provinciale weg. Deze grond werd in 1336 

door Graaf Reinald II aan de poorters en grondeigenaren in Elburg in erfpacht gegeven. Een 

laaggelegen moerassig stuk grond werd in die tijd vaak het goor genoemd. Klaarblijkelijk 

was de gemeenschappelijke weide toen nog drassig grondgebied, vandaar de naam het Goor. 

Later is het in cultuur gebracht en kon er vee ingeschaard worden. Het Goor wordt tot op de 

dag van vandaag beheerd door een Goorcommissie. Het dagelijks toezicht is in handen van 

de Gorier, thans de heer Krooneman. 

Het oude blauwgeverfde hek is in verval geraakt. De Goorcommissie heeft de SLE der-

halve benaderd voor het plaatsen van een nieuw hek. 

Dit plaatsen viel nog niet mee. Er zat op de plaats waar de hekpalen moesten staan nog flink 

wat beton in de grond. De oude hekpalen waren in dit beton vervat, een gat boren was niet 

mogelijk. Na telefonisch contact met de Gorier zorgde deze voor een shovel die met groot 

gemak twee flinke gaten gegraven heeft, waarna het werk verder kon gaan. 

 

   
 

  Links: de restanten van het 20 jaar oude hek             

  met de betonnen fundering. 

  Boven: Onder toezicht van Eddy verwijdert  

  de shovel het beton en graaft een flink gat.  

 

 

 

 



Knotwilgen 

 

Op zaterdag 2 maart zijn we met een ploeg van 11 vrijwilligers aan de slag gegaan op de weilan-

den gelegen aan de Bliksweg en de Oude Molenweg, in eigendom bij veehouder W. Bonestroo. 

Alhier staan 40 wilgen die dit seizoen nog niet aan een knotbeurt toe waren. Wel was het nodig 

om de stammen van de royaal aanwezige opslag te bevrijden. Met behulp van de takkenknipper en 

de EVA-zaag zijn de stammen opgeschoond. In 2020 komen we hier terug, dan worden de wilgen 

geknot 

 

De vogelkijkhut. 

 

De vogelkijkhut is het afgelopen jaar intensief bezocht door vogelaars. Dit was te zien aan de 

lange rij auto’s die er regelmatig staan. Het was ook te zien aan het voetpad wat naar de kijkhut 

leidt: de houtsnippers die de SLE er een jaar geleden opgebracht hebben waren zo goed als ver-

dwenen. 

Om te voorkomen dat de vogelaars door de modder moeten lopen was een verse laag snippers no-

dig. Gelukkig ontdekten we bij de oeverzwaluwenwand een grote berg houtsnippers afkomstig van 

de berken die de onze vrijwilligers naast het rietveld gekapt hebben. 

Van de SBB kregen we toestemming om een deel van de houtsnippers te gebruiken voor het vo-

gelkijkhut voetpad. Op vrijdag 29 maart hebben 6 vrijwilligers met de SLE-tandemasser en een 

particulier karretje de houtsnippers vervoerd naar de Zomerdijk. Aldaar werden de houtsnippers 

met behulp van 4 kruiwagens naar het pad gebracht en gelijkmatig verdeeld. Om 2 uur ’s middags 

was het karwei geklaard. 

 

 
Van deze grote stapel hebben we 7.5 m³ gebruikt.                       Het voetpad, weer bedekt met een laag van 10 cm. 
                                                                                houtsnippers. 

 

 

 

Van het bestuur. 

 

De datum van het uitje is vastgesteld op zaterdag 28 september.  

Aan het programma wordt gewerkt. Nadere mededelingen volgen. 


