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Beste vrijwilligers, 

 

In deze zomereditie van de Knotpraat een terugblik op enkel activiteiten die na het officiële 

werkseizoen hebben plaatsgevonden. 

Ondertussen worden er achter de schermen al plannen gemaakt voor het komende seizoen dat 

op 1 oktober begint: een inventarisatie van projecten met raadpleging van de door Eddy zo 

nauwkeurig bijgehouden knotwilgenlijst, nadenken over de invulling van de natuurwerkdag, 

een voorlopige planning maken enz. Het bestuur heeft ook nagedacht over de vorm waarin 

we het jaarlijks uitje zullen gieten en heeft besloten dat we dit jaar geen excursie gaan maken 

naar een natuurgebied. Gezien de onzekere situatie rond corona met een dreigende 

najaarsgolf blijven we dichter bij huis; op vrijdag 23 september zijn de vrijwilligers met 

partners in de namiddag welkom in restaurant d`Olde Dreiput op ’t Loo. Daar gaan we 

vlees (ook vegetarisch) braden in de grote pan. Schrijf de datum a.u.b. alvast in de agenda, 

begin september volgt nader bericht. 

 

Het ringen van de oeverzwaluwen 

 

Op dinsdagavond 21 juni zijn onder toezicht van twaalf belangstellenden 148 zwaluwen 

geringd door de gecertificeerde ringers Bennie v.d Brink, Benno van Hoek en Benjamin 

Muis. Er zijn 93 volwassen zwaluwen gevangen waarvan 41 man, 52 vrouw; daarnaast nog 

55 jonge zwaluwen. 6 Vogels waren al geringd waarvan 2 in 2019 in Eemnes en 4 in 2021 in 

Elburg. Om 21 uur kwam er een sperwer op bezoek; de zwaluwen vlogen alle kanten op en 

was het klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze 3 oeverzwaluweitjes zijn 

gevonden bij de dam. 

 

 

Van links naar rechts: Benjamin meet en weegt, Benno bepaalt het 

geslacht en ringt, Bennie noteert alles. 

http://www.landschapselementenelburg.nl/
mailto:knotpraat@gmail.com


Rondleiding over het landgoed van de familie Joustra 

 

Op zaterdag 29 januari van dit jaar zijn 15 SLE-ers bezig geweest met het aanleggen van een 

houtsingel op een weiland in eigendom van de familie Joustra. Dit weiland maakt deel uit van 

het natuurontwikkelingsproject “De Lage Bijssel”. De familie Joustra heeft 

sinds 2001 verschillende percelen aangekocht die een ware metamorfose hebben 

doorgemaakt. Het huidige gebied bestaat uit een aantal weilanden en een poel. De poel is 

uitgegraven en in 2003 en 2007 vergroot. Hierbij is ook een groot deel van het omliggende 

land ontdaan van de bovenste, voedselrijke laag grond. Hierdoor is een schraal milieu 

ontstaan. Dit gebied staat nu vol met bijzondere planten zoals de rietorchis, de gevlekte orchis 

en de wateraardbei. Door de combinatie van openheid, water en struwelen voelen vele 

soorten vogels zich thuis in dit gebied. Na jaren verschralen is de familie Joustra nu meer 

weilanden aan het omvormen met de hoop dat deze net zo mooi en bijzonder worden. 

Op donderdagavond 23 juni brachten een tiental SLE-ers met enkele partners een bezoek 

aan dit mooie natuurproject. De heer Joustra leidde hen deskundig en enthousiast rond. 

Onderstaande foto’s, gemaakt door Jan de Jager, geven een indruk van al het moois in dit 

gebied. Het commentaar bij deze foto`s is ook van de hand van Jan. 

 

 
 

Geleid door de heer Joustra volgen wij hem door          Door kwelwater komt ijzerhoudend water aan de oppervlakte,     

het prachtige project. Het betreft een weiland                wat weer bufferend werkt op bepaalde schadelijke mineralen   

waarvan de verrijkte grond nauwelijks meer op            in de bodem. 

korte termijn te verschralen was, vandaar dat men  

gekozen heeft voor afgraving. 

 

 
 Er viel van alles te beleven op het terrein, met name         Tientallen orchideeën in meerdere schakeringen. 

door de uitleg. Maar plantenwereld en de vogels lieten      “Rietorchis”, maar kenners meenden ook nog gevlekte        

zich ook niet onbetuigd.                                                          orchis en breedbladige orchis te herkennen. 

                                                                                                   Aangezien deze soorten dan ook nog kruisen,  

                                                                                                   zouden we hier misschien van het "rietorchiscomplex" 

                                                                                                   kunnen spreken... 



 
Een paradijs voor steltlopers in de trek en wellicht later     Deze gast zorgde even voorverwarring; Groenpootruiter? 

ook als broedvogel.                                                                   Maar toen hij vloog en even later weer landde zagen we                                                                                                     

                                                                                                    het: een juveniele tureluur (moest ik wel even opzoeken). 

 

 

 

Het hekkenproject 

 

In de maanden mei en juli is de hekkenploeg actief geweest op het adres Stadsweg 7. Aldaar 

zijn twee dubbele hekken geplaatst. Eerder was op dit adres de droogbloemenboerderij 

Aperloo gevestigd. In 2017 is de boerderij overgenomen door de huidige eigenaren en daarna 

grondig verbouwd. Het terrein van 17 are groot is opnieuw ingericht en biedt plaats aan twee 

B&B `s, een open atelier en drie kampeerplaatsen. Ook is er een rustpunt voor fietsers en 

wandelaars. Er staat een pipowagen met voorzieningen om koffie en thee te maken waar de 

hekkenploeg ook dankbaar gebruik van heeft gemaakt. De hekken zijn neergezet op de 

opritten van het terrein aan de Stadsweg en de Rozenbergerweg. Ook nu kwamen we bij het 

boren van de gaten voor de dampalen kleine en grotere stenen tegen. Om ruimte rondom de 

boor te creëren moest zelfs een gaashek gedeeltelijk gedemonteerd worden.  Maar het 

resultaat mag er altijd weer zijn. 
 

 

 

 

  
 
 

Het hek is een waardige afsluiting van dit mooie             Jacob controleert of de hekdelen wel precies op dezelfde  
terreintje.                                                                              hoogte staan. 

 

 

 

 

 



De steenuilkasten 

 

Dat de controle van een steenuilkast nog wel eens avontuurlijk kan zijn is te lezen in 

onderstaand verhaal. 

Bij een controle vorig jaar mei van de steenuilkast bij de Grote Kerk in Elburg werd Jan 

Kuijper verrast door een luid gezoem. Op verdenking van een wespennest ging Jan in een 

noodgang de ladder af. (Twee uur later ging Jan de Jager bij een andere kast na een 

wespensteek onderuit). In de veronderstelling dat de wespen eruit zouden zijn, ging Jan weer 

de ladder op. Hij kreeg het deksel met veel moeite open en schrok zich rot. Er hingen raten 

met opgewonden bijen aan het deksel. Dus weer als 

een haas de ladder af. 

In een wespenkolonie sterft de kolonie altijd uit en 

blijven alleen de koninginnen over, die dan ergens 

een plekje zoeken om te overwinteren. Onze 

honingbijen echter overwinteren in hun kasten. Hier 

was dus een zwerm met koningin in de steenuilkast 

gekropen. Jan heeft onze ex-imker Coen van der 

Zwaag geraadpleegd, wat te doen. Met hem is 

afgesproken om dit jaar te gaan kijken hoe de 

kolonie de winter was doorgekomen. Op 14 juni 

was het zover. Jan ging weer de ladder op, keek in 

de kast en ja hoor: nog veel zeer levendige bijen. 

Coen adviseerde nu om de bijen toch maar te 

verwijderen De kast is eigenlijk te klein om een 

volk goed gezond in leven te houden. Dus Coen met 

de spuit in de kast, werd gelijk in de neus gestoken 

en nu maar afwachten. Het bleek toch niet mogelijk 

om de kast verder schoon te maken. In het najaar 

nog maar eens kijken. Dus; wordt vervolgd. 
Coen, in imkersjas gehuld, bestudeert de  

honingraten. 

 

De vogelkijkhut 

 

In de vorige Knotpraat is vermeld dat onverlaten door brandstichting de vogelkijkhut aan het 

Drontermeer ernstig beschadigd hebben. Inmiddels is er contact geweest met 

Staatsbosbeheer, de eigenaar van de hut. Afgesproken is dat SLE opdracht geeft om de 

vogelkijkhut te herstellen inclusief het infobord. Bouwbedrijf van Boven gaat daarmee aan de 

slag. De plaat op het infobord wordt opnieuw gedrukt. Ondertussen wordt nagedacht over en 

gewerkt aan toegang ontmoedigende voorzieningen. Binnenkort worden enkele palen 

geplaatst op het toegangspad zodat de jeugd niet met scooters tot aan de hut kan rijden. 

 

Begin juli is trouwens op dertig meter afstand van de vogelkijkhut 

een roerdompnest met twee jongen waargenomen. De roerdomp is 

een zeldzame vogel die leeft in rietlanden, heeft een goede 

schutkleur en is daardoor moeilijk te ontdekken in het riet. Aldaar 

zoekt de roerdomp naar vissen, kikker en insecten, `s winters 

versmaadt ze een muisje ook niet. 

Na het bekend worden van deze waarneming werd de vogelkijkhut 

bestormd door vogelaars en werden er veel plaatjes geschoten. 

 


