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Beste vrijwilligers,
In deze zomereditie van de Knotpraat o.a. een terugblik op enkele kleinere activiteiten die na
het officiële werkseizoen van SLE hebben plaatsgevonden.

Knotwilgen Hellenbeekstraat
Op de hoek van de Kamperdijk en de Hellenbeekstraat ligt het woon-zorgcomplex “Erf
Hellenbeek”.
Het complex, bestaande uit een boerderij en een kapschuur, is onderdeel van de Zorggroep
’s Heerenloo. De doelstelling van 's Heeren Loo is ondersteuning van mensen met een
verstandelijke beperking en/of andere beperking. Naast de boerderij en kapschuur waar de
cliënten wonen, is er ook een werkschuur voor dagbesteding. De werkschuur is de uitvalsbasis
voor (groen)activiteiten in de wijde omgeving.
Het klusteam leert er werken met diverse machines voor park- en tuinonderhoud. Denk aan
een kettingzaag, bosmaaier, tractor, shovel en zitmaaier. Het klusteam verzorgt het
tuinonderhoud rondom de boerderij, zorgt voor het kleinvee en onderhoudt tuinen van
inwoners van Elburg die dit zelf niet kunnen.
Ook zorgt het klusteam ervoor dat het hout tot
openhaardhout wordt gezaagd en onderhoudt de
machines. Voor het knotten van de wilgen
gelegen naast de zorgboerderij is echter de hulp
ingeroepen van de verreiker van de firma Wolf
op ’t Loo. Met behulp van deze verreiker zijn
op 20 maart de zware staken verwijderd. Wat
overbleef waren de onderstukken van de staken
omdat de kraan hier niet bij kon komen. SLE
had toegezegd om de knotwilgen netjes af te
werken. Door de coronacrisis is dit uitgesteld tot
15 mei. Gerard en Marlon hebben op veilige
afstand van elkaar de knotten afgewerkt zoals te
zien is op nevenstaande foto.

Snoei van fruitbomen op het erf van het daglonershuisje
Op het terrein van het bij de meeste SLE-ers welbekende daglonershuisje in de buurtschap
Wessinge staan een aantal fruitbomen. Aangezien er sprake was van achterstallig onderhoud
heeft Marlon zich over de boompjes ontfermd. Zo zijn dode en kruisende takken van de
fruitbomen verwijderd. Bij een peren-en een appelboom is in een cirkel rondom de bomen de
grond licht afgeplagd zonder de wortels te beschadigen, zodat regen en voeding de wortels
beter bereiken. Van de zoden is een soort composthoop gemaakt. Te zijner tijd kan de
compost als verrijking rond de bomen gestrooid worden. In de rand van de boomspiegels zijn
koemestkorrels gestrooid. Nadien zijn de mestkorrels bewaterd zodat het straks met regen
beter de grond intrekt.

De appelboom voor de snoei

Na de snoei, met boomspiegel

De ooievaarsnesten.
De SLE heeft 5 ooievaarsnesten in beheer. Frank, een enthousiaste vogelaar, gaat regelmatig
bij de nesten langs en let dan op de bezetting van de nesten en het aantal jonge ooievaars. Ook
houdt hij de conditie van de nesten en de masten in de gaten. De resultaten van zijn
observaties heeft hij in onderstaand overzicht weergegeven.
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Gemiddeld legt een ooievaar 4-5 eieren per jaar, dat is dus 37 x 5 = totaal 185 eieren.
Hiervan vliegt een derde uit. Het totale aantal jonge ooievaars uitgevlogen van nesten in beheer bij de SLE
is 59. Dit is gemiddeld 1,6 jongen per nest. Dat is niet voldoende om de soort voort te laten bestaan.

Nieuwe aanplant en biodiversiteit aan de Bovenweg 80 in Doornspijk
Een verslag van Martin van der Kruijk (grondeigenaar)
Zoals te lezen was in de vorige
editie van Knotpraat is er in het
kader van biodiversiteit, in
samenwerking met SLE en de
gemeente Elburg, een project
biodiversiteit gestart aan de
Bovenweg 80 in Doornspijk. Een
aantal SLE-ers zijn in januari al
actief geweest voor dit project
door mee te helpen met de
aanplant van de 580 struikjes en
een aantal bomen. Aanvankelijk
hielp het weer nog mee met wat losse buien maar zoals we weten volgde daarna een lange,
erg droge periode van 2 maanden waarin vrijwel geen regen is gevallen.
Om de jonge aanplant een goede start te geven,
hebben we deze gewassen dus zeer regelmatig
moeten besproeien. Een enkel struikje heeft het
niet gered maar het merendeel lijkt goed
aangeslagen te zijn en staat er nu mooi groen bij.
Ook alle bomen hebben het uiteindelijk goed
gedaan en staan er eveneens goed bij.
In maart zijn we begonnen met het klaarmaken
van de voormalige paardenweide langs de Bovenweg voor het bloemrijke grasland, de
akkerbloemen en de ruderale vegetatie. Een loonwerker heeft de weide eerst volledig gemaaid
en het maaisel afgevoerd. Daarna zijn de betreffende percelen voor de akkerbloemen en
ruderale vegetatie geploegd en vervolgens gevlakt. Eind maart kon er worden ingezaaid met
biologische zaden. Dit is met de hand gedaan. Met de weidsleep is het zaad ietsje
ondergewerkt om vraat door duiven etc. te voorkomen.
Helaas brak in maart een extreem droge periode aan waardoor de ingezaaide percelen actief
moesten worden besproeid om de kiemende zaden een goede start te geven. Desondanks werd
dat ontkiemen en groeien flink vertraagd waardoor alles i.p.v. van 6 weken na zaaien, nu 1011 weken na zaaien pas goed begon te ontkiemen en groeien. Op het moment van schrijven (9
juli 2020) staat de weide er schitterend bij en is het één bloemenzee die al actief wordt
bezocht door insecten zoals bijen en vlinders. Een genot om naar te kijken en mede te danken
aan de inzet van de vrijwilligers van de SLE.
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Maaien in het kader van biodiversiteit
Om een zo gevarieerd mogelijke bloemenweide te creëren hebben we de weide volgens de
sinusmethode gemaaid. D.w.z. in
het voorjaar 1 x ongeveer 1/3 deel
van de bloemenweide maaien en
afvoeren. Dat wordt vervolgens in
september herhaald door een
ander deel te maaien met soms
een overlap op het eerst gemaaide
deel. Hierdoor ontstaat een
hoogteverschil in de gewassen
waarmee insecten en andere
dieren een goede
nest/rustgelegenheid wordt
geboden. Hiernaast zie je een
luchtfoto in mei gemaakt m.b.v.
van een drone waarbij de
sinusmethode van maaien goed te zien is. Op de foto zijn tevens de bijenbak (4,5 m³ zand) en
rechtsonder het bijenhotel te zien. Niet op de foto, maar al wel gerealiseerd, is ook het
bekende SLE-boerenlandhek dat rechtsonder op de foto is geplaatst. Een infobord waarop
wordt uitgelegd wat het doel van het project is en wat er is gedaan, wordt momenteel
samengesteld en zal langs de weide, op de foto rechtsboven, worden geplaatst.

De oeverzwaluwenwand
De nestgaten waren dit jaar weer erg in trek bij de
zwaluwtjes: 195 van de 200 nestgaten waren dit jaar
bezet. Voorwaar een fraai resultaat van al onze
inspanningen. Vanwege het coronavirus in het
rioolwater is de waterzuivering gesloten en kan de
oeverzwaluwenwand alleen bereikt worden vanaf de
Zomerdijk en wel na een moeizame tocht over weiland,
tweemaal op de buik schuivend onder prikkeldraad
door, door een klein bos en tenslotte afdalend naar het
rietveld achter de zwaluwenwand. Frank heeft deze
tocht ettelijke malen volbracht en geconstateerd dat de
bramenstruiken en distels weer welig tieren nabij de
zwaluwenwand. In september staat dus weer een
snoeiactie op het programma. Over zwaluwen
gesproken: Frank houdt sinds 1992 het aantal
huiszwaluwnesten bij in Elburg. Hij heeft er dit jaar 99
geteld. Dit aantal neemt langzamerhand af. In het begin
Frank observeert de zwaluwenwand vanaf
het rietveld
van de telling waren er nog 132 nesten te vinden. De
gierzwaluwen hebben naast de nesten in het klooster thans ook gelegenheid zich te nestelen
in de 4 huizen gelegen aan de oostkant van de nieuwbouw “De Dijkjes”. In elke zijgevel van
deze huizen zijn 2 vierkante stenen met een rond gat erin geplaatst. Tot nu toe verblijven in
deze gaten alleen mussen, hopelijk ontdekken de gierzwaluwen volgend jaar deze nestgaten.

Steenuilen
In de steenuilenkast in de
kloostertuin zijn 3 jonge
steenuilen uitgebroed waarvan er
2 of 3 zijn uitgevlogen. In de
nieuwe steenuilenkast in de
kerktuin is nog geen activiteit
waargenomen. Vrijwilligers van
de SLE beheren een aantal
steenuil kasten. Regelmatig
worden er nieuwe kasten gemaakt
en opgehangen. We zoeken
versterking van deze ploeg in de
vorm van een lenige vrijwilliger die goed in staat is ladders te beklimmen. Geïnteresseerde
vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Jan Kuijper, tel. 0525-682629 of Frank Westerink,
tel.0525-684573

Hekkenproject
In het voorjaar en de zomer is er, als het reguliere SLE-werk afgerond is, tijd voor het maken
en plaatsen van de SLE-hekken. Er zijn in de afgelopen tijd al enkele hekken geplaatst in
opdracht van de gemeente Elburg en particulieren. Er zullen binnenkort nog 2 hekken
geplaatst worden aan de Dokter Bruinsweg in Doornspijk. Bij het plaatsen van de hekken is
de 1,5 meter afstand in acht genomen. Omdat het laten zakken van de lange, zware dampaal
met 2 man nogal een intiem gebeuren is, moest daarop iets gevonden worden. Er is door Eddy
een constructie bedacht waarbij dwars op de dampaal twee 3 meter lange planken geschroefd
worden. De paal kan op deze manier door 2 vrijwilligers op ruime afstand van elkaar aangevat
worden. Dit heeft ook nog het voordeel dat de paal veel gemakkelijker verplaatst kan worden.
Een derde vrijwilliger, ook op 1,5 meter afstand, zorgt dat de paal op de juiste manier in het
geboorde gat valt.

Jacob bevestigt met bouten de twee planken op de paal.

Foto rechts: de 1,5 meter afstand tussen de twee zwagers
is met de plankenconstructie gewaarborgd.

Van het bestuur

Het bestuur heeft deze zomer tweemaal “coronaproof” vergaderd in de tuin van een lid van
het bestuur. In deze vergaderingen is o.a. gesproken over het programma voor het komende
seizoen. Dit overleg resulteert in de volgende mededelingen:
- Het jaarlijks uitje kan i.v.m. de RIVM-adviezen niet doorgaan op de manier zoals we dat
gewend zijn. Er wordt nog nagedacht over een alternatieve manier als start van het
werkseizoen.
-Om dezelfde reden kan de natuurwerkdag ook geen doorgang vinden. Met een groep van
zo’n 80 mensen is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand regel in acht te nemen.
–Er wordt druk gewerkt aan het werkprogramma voor het komende seizoen. Uiteraard worden
ook dan de geldende coronaregels gevolgd. Met een opkomst van gemiddeld 10 tot 25
vrijwilligers is dat goed mogelijk. Per locatie wordt bekeken op welke manier we de
koffiepauze coronaproof kunnen organiseren.
- Tenslotte nog een oproep: SLE kent een hoogstambrigade. Deze houdt zich bezig met
vormsnoei in de eerste drie jaren na aanplant van de fruitbomen. Ook worden enkele oudere
boomgaarden bijgehouden. Wij zoeken versterking van deze ploeg. Het snoeiwerk is te leren
door mee te lopen met een ervaren fruitboomsnoeier. Dit jaar is er een cursus fruitboom
snoeien georganiseerd door de SLE en Groentje. Het is de bedoeling dat deze cursus t.z.t.
herhaald wordt. De SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) biedt in november en
december van dit jaar een cursus fruitboom snoeien aan.

