Stichting Landschapselementen Elburg

Knotpraat 20 jaar SLE
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Voorwoord
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) het levenslicht
aanschouwde. Een mooi moment om eens terug te kijken naar het vele werk dat door een grote groep
vrijwilligers in al die jaren is verricht.
In deze extra uitgave van de Knotpraat wordt met veel genoegen beschreven hoe het allemaal is begonnen en welke projecten de afgelopen jaren onder handen zijn genomen.
Stil staan bij twintig jaar SLE betekent geenszins dat het nu stopt, het enthousiasme blijft onveranderd
groot. Een grote wens is dat er nog zeker weer twintig jaar wordt aangeknoopt.
Het bestuur van de SLE
5 november 2016
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Geschiedenis
De Stichting Landschapselementen Elburg
(SLE) is in 1996 opgericht, als vervolg op het
succesvolle erfbeplantingsproject van de werkgroep erfbeplanting van de oudheidkundige
vereniging “Arent thoe Boecop”. In 1992 werd
de ‘werkgroep erfbeplanting’ in het leven geroepen. De leden van de werkgroep, vertegenwoordigers van gemeente, standsorganisaties,
oudheidkundige vereniging en milieugroep
Perspectief gingen enthousiast aan het werk. In
twee jaar tijd werden ca. 60 erven (min of
meer) heringericht. Coniferen werden vervangen door bijvoorbeeld beukenhagen en op de
erven verschenen leibomen en een keur aan
hoogstamfruitbomen. Dit project werd landelijk bekend onder meer door televisie-uitzendingen van “Van Gewest tot Gewest” en de
Postcodeloterij. Daarnaast werd in diverse bladen aandacht aan het project besteed.
Toen het erfbeplantingsproject bijna afgerond
was besteedde de postcodeloterij wederom aandacht aan het project en schonk fl. 21.500, Kort na deze uitzending werd de werkgroep
benaderd door Biohorma BV; zij zochten in
het kader van hun 40-jarig bestaan een te sponsoren project dat moest aansluiten bij de doelstelling van de BV en dat ten goede moest komen aan de Elburgse samenleving. Het gevolg
van de genereuze gift van Biohorma BV
(40.000 gulden) was dat werd besloten door te
gaan met de activiteiten én de werkgroep op te
laten gaan in een autonome Stichting Landschapselementen Elburg (SLE). De heer Luc
von Hebel namens Biohorma en de heren Tom
Bergsta en Ad Dijkshoorn namens de oudheidkundige vereniging bereidden de oprichting
van de stichting voor. Het bestuur werd samengesteld en bestond grotendeels uit leden van de
voormalige werkgroep erfbeplanting, aangevuld met een vertegenwoordiger van Biohorma. Deze brede samenstelling bleek bijzonder werkzaam want de bestuursleden brachten
specifieke kennis en invalshoeken in en hadden
eigen netwerken die
gebruikt konden worden. Met name de samenwerking tussen de SLE, Biohorma en de gemeente Elburg is uniek te noemen en zeer

profijtelijk voor de partijen. Op 20 mei 1996
werd de oprichtingsakte bij notaris Overbeeke
in Elburg ondertekend.
SLE was geboren!

Na het passeren van de oprichtingsakte door notaris
Overbeeke snijdt burgemeester van Hout de taart
aan.

Het nieuwe bestuur heeft vanaf dat moment
hard gewerkt aan een plan om leden te werven
en een inventarisatie te maken van materialen
en gereedschappen die nodig zijn om semiprofessioneel te kunnen werken.
Op 30 oktober 1996 werd een informatieavond
gehouden op de Hoge Enk. Tijdens deze druk
bezochte avond presenteerde de SLE zich voor
het eerst aan de bewoners van de gemeente Elburg. De doelstelling van SLE werd uitgelegd
en vol trots werd de knotkar, vol met gereedschap en ladders getoond. Ruim twintig vrijwilligers meldden zich aan en een tiental bewoners
vroeg of wij ze van advies wilden dienen dan
wel werk voor ze wilden doen.
Op 16 november heeft de SLE een open dag
gehouden op het erf van Hendrik van de Put
aan de Tempelweg. Hier zijn demonstraties gegeven van onder andere knotten van populieren, hoogstamfruitbomen snoeien, nieuwe
fruitbomen aanplanten en het afzetten van een
houtsingel. De belangstelling was boven verwachting en wederom groeide de lijst vrijwilligers. Toen het echte serieuze werk begon op
14 december stonden er al ruim dertig vrijwilligers op de lijst.
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Van meet af aan is de slogan ‘geen woorden
maar daden’ in praktijk gebracht: geen vermanend, opgestoken vingertje naar de burgers
maar door hard te werken en projecten tot een
goed eind te brengen zijn de bewoners van het
buitengebied de SLE positief gaan waarderen.
Door deze werkwijze kwamen en komen er bij
gemeente Elburg en de SLE veel verzoeken
binnen betreffende advies en hulp voor erf- en
andere landschappelijke beplanting.
Vooral de deelname van het bedrijfsleven en
de gemeente bracht extra kennis in, het succes
van de SLE is mede daaraan te danken. Anderzijds kan geconstateerd worden dat de betekenis van de vrijwilligers van de SLE voor de gemeente Elburg in een breder perspectief kan
worden getrokken dan alleen uitvoering van
projecten. De SLE levert inmiddels ook een
belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van
het natuur- en landschapsbeleid door bijvoorbeeld nieuwe ideeën voor natuur- en landschapsbeheer te ontwikkelen. De SLE richt
zich dan ook in samenwerking met de adviseur
van de gemeente Elburg op beleidsontwikkeling (beïnvloeding) en zorgt daarnaast ook
voor kritische reflectie op beleid en beheer. Het uiteindelijke doel hierbij is het bijdragen aan een maatschappelijke inbedding
van het landschap- en natuurbeleid.
Biohorma heeft tot 2012 het secretariaat voor
haar rekening genomen en eenmaal per jaar de
jaarrekening door hun accountant laten controleren. Tot die tijd werd tevens vergaderruimte
beschikbaar gesteld. Vanaf 2012 stelt de gemeente Elburg ruimte beschikbaar voor onze
bestuursvergaderingen.

De SLE stelt zich ten doel:
“Het herstel van het historische karakter en
de ecologische en landschappelijke waarden
van het buitengebied van de gemeente Elburg door herstel, aanleg en/of instandhouding van cultuur- en natuurhistorische landschapselementen.”
Om de doelstelling tot uitvoering te kunnen
brengen is van belang kennis te hebben van het
ontstaan van het landschap met de daarin liggende historische landschapselementen.

De vrijwilligers van de SLE in de beginjaren in de
boomgaard van de familie v.d. Put aan de Tempelweg

Beschrijving landschap
In de hoofdstructuur van het landschap in de
gemeente Elburg is een duidelijke zonering
aanwezig, evenwijdig aan de kustlijn van het
Randmeer. Het karakter van die zonering
wordt bepaald door de overgang van het beboste Veluwemassief naar het open polderlandschap langs de Randmeerkust. Daartussen
ligt een overgangszone waarbinnen verschillende landschapstypen te onderscheiden zijn.
De overgangszone biedt aldus een afwisselend
landschap. Parallel aan het Veluwemassief is
het kleinschalige en lineaire kampenlandschap
gelegen. In en langs de rand is een bijzonder
kleinschalig en grillig patroon van houtwallen
en houtsingels op de perceelgrenzen aanwezig.
Verspreid daartussen liggen erven met bebouwing, al dan niet nog agrarisch.
Verder richting het noordwesten krijgt het
kampenlandschap geleidelijk een lineaire
noordwestelijke richting door de loop van de
wegen en de perceelgrenzen. De aanwezige beplanting langs deze wegen en perceelgrenzen
markeert deze richting. Hier en daar zijn langs
deze wegen bebouwingslinten ontstaan.
In het kleinschalige en lineaire kampenlandschap ontspringen beken als gevolg van uittredend grondwater. De beken voeren continu
water af door de constante aanvoer van kwelwater. De beken hebben een smal profiel, soms
rechtgetrokken of omgeleid en zijn daarom niet
altijd meer als zodanig direct in het landschap
waarneembaar en herkenbaar.
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De Bulsinkbeek in Doornspijk

Landgoederen
Ten noorden van ’t Harde zijn de landgoederen
Zwaluwenburg en Schouwenburg gelegen, bij
Elburg landgoed Old Putten en in Doornspijk
landgoed Klarenbeek.
Deze landgoederen bestaan uit parkbossen met
belangrijke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden en een veelheid aan landschappelijke
elementen zoals bossen, houtwallen en lanen.
De landgoederen liggen op de overgang van
hoog naar laag waardoor de waterpartijen goed
gevoed konden worden met opkomend kwelwater. Een groot deel van het buitengebied was betrokken in de monumentale opzet van de landgoederen. Echter, een deel is in de 19e eeuw alweer verdwenen. Enkele boscomplexen en restanten van lanen vormen hier nog relicten van.

Veenontginningslandschap
Verder naar het noordwesten tegen de dekzandrug van Doornspijk en Hoge Enk en Elburg aan
ligt parallel aan de Veluwe en de randmeren het
veenontginningslandschap. Plaatselijk stagneerde het water op de lagere delen en hier ontstond veen. Het gebied wordt gekenmerkt door
een bijzonder grote dichtheid aan smalle stroken
met beplanting voor natte gronden op de perceelranden. De beplanting is in de loop van de
jaren voor het overgrote deel verdwenen. Tegenwoordig kenmerken deze nattere ontginningen zich juist door de openheid, de geringe
aanwezigheid van bebouwing en door de nog
veelvuldig aanwezige sloten, strokenverkavelingen en beplanting voor natte gebieden langs
de wegen.

Veenontginningslandschap nabij de Broekdijk
Landgoed Schouwenburg op `t Harde
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Kerkenpaden
Kerkenpaden en veedriften verbonden de hogere drogere zandgronden met de lagere veengebieden.
Deels zijn deze nog steeds in het landschap terug te vinden en veelal worden deze gebruikt als
wandelpad en daarmee vervullen zij een belangrijke recreatieve functie in het buitengebied. De
dekzandrug is een kleinschalig landschap met
karakteristieke landschapselementen zoals
houtwallen en-singels op perceelgrenzen. Verspreid in het gebied liggen agrarische erven die
samen met de kenmerkende landschapselementen het landschap een besloten karakter geven
met openheid richting de omliggende open polders.
Open polderlandschap
Het weidegebied tussen de dekzandrug van
Doornspijk en Hoge Enk en de kust is van oudsher nat, open en onbebouwd. Bebouwing en opgaande beplanting komen vrijwel niet voor.
Het open polderlandschap, waar op enkele plekken nog middeleeuwse verkavelingsvormen
aanwezig zijn en waar beken soms nog de historisch grillige loop hebben behouden, is belangrijk voor weidevogels en ganzen. De terpboerderijen vormen, met de bijgebouwen
en erfbeplanting, belangrijke coördinatiepunten
in de uitgestrektheid van het landschap.

Het Tempelpad, één van de kerkpaden in Elburg

Randmerengebied
Direct ten zuidwesten van Elburg vormen de Elburger Zeedijk en de Kerkdijk karakteristieke
elementen vanwege hun duidelijke verwijzing
naar het verleden als kustlandschap.
Ten westen van de Kerkdijk ligt een kolk. Dijkdoorbraken laten de strijd met het water zien,
deze karakteristieke doorbraakkolk is landschappelijk en cultuurhistorisch gezien dan ook
zeer waardevol. Ten noordoosten van de vesting
ligt de Kamperdijk, die de visuele begrenzing
van het polderlandschap vormt. De oever van
het Veluwemeer is plaatselijk niet verkaveld
maar verkeert nog in min of meer ongerepte
staat. De oeverzone is in een ver verleden geschikt geweest voor bewoning. Hierdoor is de
oeverzone ook van cultuurhistorisch belang en
bevat plaatselijk zeer waardevolle natuur. Het
laagste deel van de gemeente Elburg bestaat uit
een smalle strook bij het Veluwemeer. Hier is
een brede rietkraag aanwezig, hier en daar met
opslag van elzen en wilgen. Af en toe wordt
deze rietkraag onderbroken door recreatieve terreintjes.
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Erfbeplanting
Boerenerven en erfbeplanting zijn door de
eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze vormen een historische eenheid.
Alle beplanting op en rondom het erf had een
functie. Vrijstaande bomen dienden onder andere als grensmarkering, windkering en zonwering. Houtwallen en bosjes dienden als
windkering, maar leverden ook gebruikshout
zoals weidepalen en brandhout. Heggen waren
bedoeld als veekering en hoogstamboomgaarden leverden fruit voor eigen gebruik.
Erfbeplanting en bebouwing op het erf vormen
één geheel en geven het buitengebied hun karakteristieke gezicht.
Erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijk
landschap en heeft grote waarde voor planten
en dieren. Ook levert het voedsel, schuilgelegenheid en voortplantingsmogelijkheden voor
vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten.

Voordat het werk kan beginnen
Gereedschappen en bergingen
SLE heeft vanaf het begin gebruik kunnen maken van eigen materialen en gereedschappen.
Dankzij de giften van Biohorma en de Postcodeloterij kon in 1996 een speciale aanhangwagen (de zgn. knotkar) worden aangeschaft en
een ruim sortiment aan gereedschap.
Inmiddels zijn wij in het bezit van twee aanhangwagens, negen motorkettingzagen, drie
zgn. hoogsnoeiers, een bosmaaier en een
grondboor. Daarnaast van tal van ladders,
steekschoppen, batsen, beugelzagen, snoeischaren snoeizagen, enz. Uiteraard ontbreken
ook niet de “persoonlijke beschermingsmiddelen” zoals veiligheidshelmen, -kleding en -brillen, handschoenen, gehoorbeschermers enz.…

Een mooi erf aan de Stadsweg

Knotschuur
Het bergen van ons gereedschap en alle andere
materialen gebeurde de eerste jaren van ons
bestaan op verschillende “noodlocaties”, de
laatste was op het sportpark Schenk op
’t Harde. Toen deze locatie een andere bestemming kreeg, heeft de gemeente met ons meegedacht om tot een definitieve oplossing te komen. Met ondersteuning van enkele gulle
sponsoren en de gemeente Elburg werd het
mogelijk de langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. In 2008 konden we met trots
onze eigen knotschuur aan het Straatje in gebruik nemen.
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Cursussen

Werken in het buitengebied

De persoonlijke en uitgebreide beschermingsmiddelen zijn vooral bestemd voor de vrijwilligers die de cursus ‘Vellen van bomen’ met
goed gevolg hebben gedaan. Alleen deze vrijwilligers mogen in het veld werken met de motorkettingzagen en –hoogsnoeiers en zijn verplicht tijdens het werk de beschermingsmiddelen te dragen c.q. te gebruiken. In de loop van
de jaren zijn meerdere cursussen georganiseerd
en examens afgenomen door het agrarisch opleidingscentrum De Groene Welle te Zwolle en
kan de SLE beschikken over voldoende gecertificeerde ‘zagers’. Eddy Otten heeft het
ARBO-gebeuren in zijn portefeuille. Zo draagt
iedere vrijwilliger een helm, als de aard van
het werk daarom vraagt.

In de afgelopen twintig jaar is op heel veel verschillende terreinen gewerkt, met vrijwel alle
werkzaamheden die bij in het landschapsonderhoud voorkomen. Om een opsomming te
geven van al het uitgevoerde werk voert wat
ver, maar aan de hand van de fotocollage
wordt een impressie gegeven van de diversiteit
aan klussen die aangepakt zijn. Niet onvermeld
mag blijven de goede zorgen die we als noeste
werkers tijdens de arbeid tot nu toe krijgen.
Nergens smaken de koffie of thee en de broodjes zo goed als in de werkpauze. De eerste jaren lag deze uitstekende zorg in handen van
mevrouw Roozemond, Anny Groothuis heeft
daarna de traditie naadloos voortgezet.

Het plaatsen van een hek

Opschonen van een heideveld

Constructie van een ijsvogelwand

Prunus trekken

De snoei van wilgen

Fruitbomen planten

Uitdunnen van een bos

Afzetten van een houtwal
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Natuurwerkdag
Vanaf 2004 doet de SLE jaarlijks mee aan de
landelijke natuurwerkdag. De SLE bereidt samen met de gemeente en de terreineigenaar de
dag voor. Naast werken in de natuur is het zeker zo belangrijk de natuur beter te leren kennen en te beleven voor zowel kinderen als volwassenen. Hiervoor worden diverse nevenactiviteiten georganiseerd en voorlichting gegeven. We hopen hiermee ook een aanzet te geven de natuurbeleving in het gemeentelijk beleid te verankeren.

Belangrijk bij hoogstamfruitbomen is de vormsnoei gedurende de eerste 7 -10 jaren.
Hier legt men de basis voor een gezonde en
vruchtbare boomgaard.
Jaarlijks worden (meestal in maart) snoeicursussen gegeven aan SLE-vrijwilligers en eigenaren van hoogstamboomgaarden. In augustus
vindt binnen de gemeente Elburg de zomersnoei plaats.

Natuurwerkdag in het rietland

SLE en hoogstamfruitbomen
Binnen de gemeente Elburg zijn nog tal van
(veelal verwaarloosde) hoogstamfruitbomen te
vinden. Vanaf de oprichting van de SLE wordt
aandacht besteed aan de snoei van oude fruitbomen en worden nieuwe bomen aangeplant.
Alleen al de laatste paar jaar zijn ruim 300
nieuwe hoogstamfruitbomen aangeplant. Het
betreft hier in hoofdzaak oude rassen, die kenmerkend zijn voor de Veluwe.
Om het onderhoud aan de fruitbomen wat meer
structuur te geven is onder de bezielende leiding van Heim Nagelhout een hoogstambrigade opgericht. Deze bestaat uit circa 10 vrijwilligers van de SLE. Het is echter wel de bedoeling dat de eigenaren van de fruitbomen
zelf het onderhoud verrichten (indien men hiertoe fysiek in staat is). Hiertoe worden snoeicursussen voor particulieren gegeven. Voor advies
en ondersteuning kan men altijd een beroep
doen op de SLE.

De SLE en boerenlandhekken
Tot de landschapselementen behoren ook de authentieke houten boerenlandhekken, zij
verfraaien het buitengebied en vervangen de
meest wonderlijke hekken die het landschap
ontsieren. Dat is de reden dat SLE al vanaf 15
april 2000 deze landhekken is gaan produceren
en verkopen.
Inmiddels zijn er al meer 250 hekken door SLEvrijwilligers gemaakt en geplaatst, waarvan enkele buiten onze gemeentegrenzen, zoals in
Noordeinde, Oosterwolde, Oldebroek en Nunspeet. Voorheen maakten we uitsluitend standaard hekken van 4 meter, soms voorzien van
zijschoren van 3 meter aan weerszijden van het
hek.
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Aangezien landbouwwerktuigen steeds groter
en breder worden is voor de agrarische sector
4 meter te krap. Vandaar dat er nu ook tweedelige hekken gemaakt worden met een vrije doorgang van 5 meter. Het bijzondere daarvan is dat
in gesloten stand van het tweedelig hek er een
aanslag én een ondersteuning moet zijn. Gezien
de kwetsbaarheid en het beheer van deze constructie moet de opdrachtgever hier zelf voor
zorgen. Naast grote maken we ook kleinere hekken, zelfs loophekjes behoren tot de mogelijkheden. De vervaardiging van de hekken vindt
plaats in onze knotschuur.
Op 20 januari 2012 zijn er filmopnamen gemaakt door Stichting Landschapsbeheer Gelderland van de werkzaamheden van SLE. Opnamen van het knotten van wilgen, de aanleg
van een wandelpad, ook komen de hekken in
beeld. De film is te zien op: You Tube, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

De SLE in de prijzen.
In de periode dat SLE bestaat is een drietal
prijzen ons ten deel gevallen; Erfgoed, al goed
(januari 2001), Levend Landschap Veluwe
(2010), Landschapsknokker (2016)

Het oude en het nieuwe hek

Landschapsversterkingsplan Elburg
Noord
De SLE is in 2008 in nauwe samenwerking
met de gemeente Elburg gestart met het ontwikkelen van ideeën voor het gebied ten
noordoosten van de stad. Het doel was tweeledig, enerzijds wilden we ons meer gaan toeleggen op werken met gebiedsplannen, zodat in
een aantal jaren een totaal gebied onder handen
genomen kan worden en daarmee een stuk
continuïteit gegarandeerd wordt. Anderzijds
kon het gebiedsplan dienen als onderlegger
voor het toen nog te ontwikkelen landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Elburg.
Het gebiedsplan is tevens een middel om te komen tot versterking van de kwaliteiten van het
landschap en het vergroten van de recreatieve
waarde daarvan.

De SLE heeft voor dit gebiedsplan een
prijs gewonnen in het kader van het project
Uitreiking prijs Erfgoed op Old Putten

Uitreiking Landschapsknokker aan Eddy Otten

‘Levend Landschap Veluwe’ van de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland. Deze prijs was
een steun in de rug om het plan verder vorm te
geven en een elftal uitvoeringsprojecten te benoemen. Zoals onder andere het Tempelpad, de
oeverzwaluwendam, vogelkijkhut, Wijkerwoldpad, etc.
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Ontspanning
Voor de start van het werkseizoen wordt voor
alle vrijwilligers, al dan niet met partner, een
opwarmronde gehouden. De barbecue-avonden
bij de familie Bruijnes aan de Jukweg zijn legendarisch; tot 2008 hebben we ons daar letterlijk en figuurlijk kunnen opwarmen. In 2008
hebben we voor het eerst met die traditie gebroken en hebben we een bezoek gebracht aan
de tuinen van Appeltern. Tot op heden maken
we ieder jaar in september een aangeklede excursie naar een natuurgebied.

De broedwand voor oeverzwaluwen
Een oeverzwaluw heeft ongeveer de grootte
van een mus, is grijsbruin van boven en wit
van onderen. Oeverzwaluwen overwinteren in
Afrika, in maart of april keren ze terug. Ze
broeden in nagenoeg steile oevers of dammen,
ze graven nesten tot wel één meter in de oever
of dam. Afhankelijk van de omstandigheden
brengen ze per seizoen twee broedsels groot
van vier á vijf jongen per broedsel.
Begin 2011 heeft de SLE het plan opgevat de
bestaande wand nabij de rioolwaterzuivering
op te knappen. Met sponsoring van verschillende partijen kon in maart 2012 de wand met
een lengte van 25 meter worden aangelegd.
Half mei kwamen massaal oeverzwaluwen de
wand verkennen en binnen veertien dagen waren er 240 nestgangen. Bij controle aan het
einde van het seizoen bleek dat in 193 nesten
jongen groot gebracht waren.
Helaas kwam aan het tweede legsel abrupt een
eind, marters en/of vossen verstoorden bruut
de broedende vogels. Gelukkig waren de jongen van het eerste legsel al uitgevlogen.
In de winter werden maatregelen getroffen om
nieuwe verstoring te voorkomen.
Het in 2012 aangelegde zandlichaam trok het
eerste jaar dus veel broedparen. Echter door
erosie, onder andere door strenge vorst, was
het resultaat in 2013 slechts 68 broedparen.
Om erosie in de toekomst te voorkomen werd
begin 2014 voor een duurzame oplossing gekozen, een betonnen keerwand met 200 gaten
werd geplaatst.

De resultaten bleven niet uit, kort na de plaatsing van de wand trokken de oeverzwaluwen
dankbaar in hun nieuwe huisvesting. Vrijwel
alle 200 gaten worden sinds de oplevering jaarlijks bezet en worden er per nest twee broedsels grootgebracht. Om een beeld te krijgen
van waar de jonge vogels zich het volgend jaar
ophouden, worden de vogels geringd. Jaarlijks
worden de nesten schoongemaakt en van
nieuw zand voorzien.
Dit project is onderdeel van het door onze
stichting gemaakte “Landschapsversterkingsplan Elburg Noord”.

De zwaluwenwand wordt druk bezocht.

Overige activiteiten
De SLE heeft zich niet alleen met landschapselementen bezig gehouden, ook de fauna en
overige flora hebben de nodige aandacht gekregen. Enkele voorbeelden hiervan zijn biotoop-verbetering van de steenuil, oeverzwaluw
en ooievaar, maar zeker ook voor de bedreigde
bijenpopulaties (aanleg bloemrijke weilandjes)
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Onze ooievaarsnesten
De SLE bezit sinds 2004 vier paalnesten voor
ooievaars. De eerste jaren nam er nog wel eens
een ooievaar een kijkje, maar nijlgansen leken
meer geïnteresseerd. Dit was natuurlijk niet de
bedoeling en vroeg om actie!
In het najaar van 2011 is het nest bij de Tempelweg weggehaald en opnieuw ingevlochten
met wilgentenen. In december daarna werd dit
nest geplaatst langs de Kamperdijk, dit ging
niet zonder slag of stoot. De kraan liep vast in
de modderige ondergrond en alleen met een
sterke tractor kon deze weer losgetrokken worden.
Op 13 maart 2012 verscheen de eerste ooievaar
en veertien dagen later de tweede. In april werden eieren gelegd en in mei aanschouwden drie
jongen het levenslicht. Helaas gingen twee jongen dood. Door het natte weer en daardoor
schimmel in het nest was het een slecht broedseizoen. Eén jong groeide gezond op en onze
eerste echte “SLE-ooievaar” vloog in augustus
uit!
Het tweede nest stond al zeven jaar ongebruikt
in het Goor. Door ervaring wijzer geworden
werd dit nest tijdens de vorstperiode weggehaald. Vervolgens werd het ingevlochten met
een paar honderd takken, opgevuld met paardenmest en kuilgras en besprenkeld met witkalk.
Ook dit nest bleek in trek bij ooievaars. Een
dag na plaatsing bij het Bagijnendijkje, in juni
2012, kwamen de eerste ooievaars al een kijkje
nemen, tot vreugde van de omwonenden. Tot
broeden kon het natuurlijk nog niet komen omdat het nest daarvoor te laat in het seizoen geplaatst was. Gelukkig is het nest nu jaarlijks in
gebruik en vliegen er in augustus jongen uit.
Ooievaars zijn trouw aan hun nest en keren bij
overleving altijd terug op hetzelfde nest.
De twee overige nestpalen, die ook met succes
worden gebruikt, staan achter het gemeentehuis in Oostendorp en nabij de Stoopschaarweg.

Het ooievaarsnest bij de Stoopschaarweg
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SLE gaat ook voor het steenuiltje in
de gemeente Elburg
Het steenuiltje, het kleinste soort uil, is nog
steeds ons meest algemene uiltje. Het is niet
groter dan een dikke merel maar lijkt als het
vliegt groter door de relatief grote vleugels.
Het steenuiltje voelt zich bij uitstek thuis in het
kleinschalige boerenland met veel variatie,
rommelhoekjes en oude schuurtjes. Het zijn
juist die kenmerken die in een rap tempo verdwijnen uit ons landschap en dus ook uit Elburg. Het aantal steenuiltjes in onze gemeente
Elburg is daarmee behoorlijk afgenomen.
En dat is erg jammer want het is juist een soort
die ook vaak overdag te bewonderen is. En wie
ooit goed in de gele felle ogen van dit eigenwijze uiltje heeft gekeken, is voorgoed verkocht.

De SLE maakt zich sterk om het landschap
weer aan te kleden door het planten van houtwallen, knotwilgen, stimuleren van boomgaarden etc. Dit komt indirect ook allemaal ten
goede aan het steenuiltje; het levert dekking en
voedsel door meer prooidieren. Een veilig onderdak is echter ook nodig. Als alternatief voor
de oude knotwilg, holle hoogstamfruitboom en
het gesloopte schuurtje, plaatsen we daarom op
geschikte erven steenuilkasten.

Deze kasten zijn van Larikshout. Dat hout
blijft langer goed en hoeft ook niet geschilderd
te worden; dat bespaart werk en geld. Al met al
hebben we vanaf 2005 tot nu toe 42 gemaakt
en opgehangen.

Bij voorkeur plaatsen wij de kasten bij enthousiaste mensen, die het leuk vinden om zelf de
kasten te controleren en schoon te houden. Dit
stimuleert hen ook om wat extra aandacht aan
steenuil-vriendelijke maatregelen te schenken.
Soms vinden we echter een goede locatie waar
de eigenaar dit niet kan of wil. Als we het in
het belang van de steenuil toch erg nuttig vinden om er een kast te plaatsen, bieden wij aan
de installatie en het onderhoud te doen.
Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan het zo lang mogelijk behouden van
het steenuiltje in onze regio.
In 2016 zijn er in de gemeente Elburg circa
twintig broedparen met eieren en/of jongen geteld. Er zijn kasten waar gelijk het eerste jaar al
steenuilen in komen, in andere kasten pas in
het vierde jaar. Kortom, het kan elk jaar wisselen. Een steenuil is vrij honkvast en verplaatst
zich meestal niet meer dan enkele kilometers
van zijn geboorteplek Dat betekent dat als er
een populatie door bijvoorbeeld bebouwing
geïsoleerd raakt, uitwisseling met andere populaties steeds moeilijker wordt. En dat is wel
nodig. Kortom waakzaamheid en zorg blijven
geboden!
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Nawoord
De Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) bestaat 20 jaar. Deze mijlpaal wil het gemeentebestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan.
In de afgelopen periode hebben we de kwaliteit van ons landschap zien groeien. Het herstel van landschapselementen en het noodzakelijke landschapsonderhoud blijft niet onopgemerkt. Het knotten van
de wilgen, het aanpakken van de houtwallen, de aanleg van nieuwe hekken, het is zomaar een greep
uit de activiteiten van de SLE.
Een groot deel van de initiatieven heeft het doel om zowel kinderen als volwassenen de natuur beter te
laten beleven. Een mooi voorbeeld hiervan betreft de organisatie van de jaarlijkse landelijke natuurwerkdag.
Naast het samenwerken op uitvoeringsniveau kent de gemeente de SLE ook als partner op beleidsniveau. Zo leverde zij een belangrijke bijdrage bij het tot het stand komen van het landschapsontwikkelingsplan (LOP), waaronder het inbrengen van het Landschapsversterkingsplan Elburg Noord. De gemeente faciliteert de SLE bij de subsidiemogelijkheden voor de verfraaiing en versterking van het
landschap. Deze intensieve samenwerking tussen gemeente en de SLE is bijzonder en wordt op provinciaal niveau regelmatig als goed voorbeeld genoemd.
De gemeente Elburg ziet de SLE op het vlak van de versterking en onderhoud van het landschap als
volwaardige partner. Deze samenwerking zorgt al jaren voor de continuïteit van ons aantrekkelijke
landschap in het buitengebied. Die samenwerking zetten we graag voort!
Namens het gemeentebestuur spreek ik onze grote dankbaarheid uit voor de jarenlange en geweldige
inzet van al die vrijwilligers. Overigens is er altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers. Overweegt u dit?
Ook u kunt genieten van het werken in de natuur, door in de weer te zijn met knipschaar, zaag en
schop, in plaats van turen naar de computer. Op naar de volgende 20 jaar!

Jan Polinder

Wethouder
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Stichting Landschapselementen Elburg

In 2006 zijn er ter ere van het tienjarig jubileum tien fruitbomen geplant op de Soppenhof

