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Beste vrijwilligers,
Zoals in de vorige Knotpraat aangekondigd is, hebben de werkzaamheden van SLE zich
beperkt tot het meest noodzakelijke, te weten de snoei van fruitbomen en enkele knotwilgen,
enig plantwerk en het onderhoud van de oeverzwaluwenwand. Dit alles uitgevoerd met een
minimum aan vrijwilligers. Hieronder de verslagen van deze arbeid maar allereerst twee
artikelen van de hand van Marlon en Martin van der Kruijk over twee Biodiv. projecten.
Project Biodiv – Steenuilenkasten
Tijdens onze activiteiten ten behoeve van het project Biodiv werd soms gevraagd of wij ook
steenuilenkasten plaatsen. Aangezien steenuilen een belangrijk onderdeel zijn van ons
natuurherstel en volledig past in het SLE project Biodiv hebben we besloten om eens te zien
wat onze bijdrage in het plaatsen van steenuilenkasten zou kunnen zijn.
Daartoe hadden we uiteraard wel geschikte en betaalbare steenuilenkasten nodig.
Gelukkig kregen we die kans door een contact met de Steenuilenwerkgroep Rivierenland
(omgeving Ede). Na overleg bleken zij bereid om kasten van verschillende typen te maken
tegen een betaalbare prijs.
Zo kon het gebeuren dat er in december 2020 vier
steenuilenkasten werden afgeleverd bij Martin van der Kruijk aan
de Bovenweg 80 in Doornspijk. De kasten hadden verschillende
modellen zoals een ronde broedpijp, een Brabantse (gevel)kast en
een standaard broedkast van Douglashout. Alle kasten zijn
middels een dubbele ingang met voorportaal “marterproef”
uitgevoerd.De eerste ronde broedpijp werd direct geplaatst bij het
Biodiv project aan de Bovenweg 80 in Doornspijk. Daar hing al
een zelfgemaakte steenuilenkast maar omdat de ouderparen
tijdens de broedtijd (maart-mei) graag apart slapen wordt er vaak
een tweede kast op 30-50 m van de eerste kast geplaatst.
Een tweede standaard kast werd vervolgens in maart door Marlon
en Martin aan de Glindeweg in Doornspijk geplaatst. Geen
project in het kader van biodiversiteit maar wel een zeer
geschikte locatie met fruitbomen waar al enige jaren een paartje
steenuilen gehuisvest is.

Vervolgens werd mede op initiatief van ons, na
een inspectie aan de Vaarbekerweg, in
Doornspijk van de oudere kast nog een tweede
standaard kast geplaatst door Martin en Jan de
Jager. Met het plaatsen van een Brabantse kast
bij een nieuw project Biodiversiteit aan de
Bovenweg in Doornspijk waren we door onze
kasten heen.
De aanvraag voor een kast dient aan een aantal
voorwaarden te voldoen voor zij wordt
gehonoreerd. Zo zal de eigenaar het jaarlijkse
onderhoud in de herfst zelf moeten doen zodat
SLE er verder geen bemoeienis meer mee heeft.
Die inbreng beperkt zich dus tot toetsing,
advies, levering en plaatsing.
De steenuilenkasten worden vervolgens voor
een zeer scherpe prijs van € 50,- aan de
grondeigenaar geleverd en geplaatst. Eventuele
extra kosten zoals tuinpalen en voeten worden
extra doorberekend maar meestal volstaat een
mooie dikke tak in een oude boom en wat
metaalband en schroeven.
De eerste aanvragen liggen er weer en de
volgende kastbestelling is er alweer uit.

Project Biodiv - Bloemenweides - Bovenweg 80 Doornspijk
Zoals eerder te lezen was in oktober 2020 is een deel (ca. 0,4 ha) van de weide aan de
Bovenweg gemaaid m.b.v. de nieuw aangeschafte Tielbürger balkmaaier.
Dit maaien doen we volgens de sinusmethode waarbij periodiek ongeveer ⅓ deel van de
weide wordt gemaaid tot een hoogte van zo’n 10 cm. Effect van dit maaien in delen is dat de
insecten en kleine zoogdieren zoals muizen een veilige plek kunnen vinden in het ⅔ deel van
de weide dat ongemaaid blijft.
Tijdens het maaien viel ons inderdaad op hoeveel insecten en muizen zich een veilige plek
zochten. Door het bewust lage tempo van het maaien kregen ze daar dan ook de kans toe.
Hier en daar was de grond wat los waardoor de wielen even spinden en zich ingroeven
(mollengangen?). Met enige moeite en handigheid lukte het maaien steeds beter.
Het gemaaide deel bleef vervolgens een paar dagen liggen zodat de insecten die zich daarin
toch nog bevonden ook nog een nieuw plekje konden zoeken. Ook kunnen op die manier de
zaden uit het gemaaide gewas vallen in de hoop dat die later zullen ontkiemen.

Het hooien vergde veel lichamelijke inspanning; machinaal hooien is immers door het
gewicht van de machines die grond verdicht, niet gewenst. Gelukkig bleken twee bekenden
bereid om ons te helpen. Vervolgens is het maaisel met de aanhanger (4 ladingen) afgevoerd
naar ‘de stort’. We zijn nog op zoek naar (biologische) boeren die het maaisel gratis mogen
gebruiken voor zijn vee of composthoop. Een mooie win-win situatie.
Tegen de tijd dat de struwelen en singels op dit perceel voldoende volwassen zijn, kan het
maaisel ook gebruikt worden om de bodem te verrijken ten behoeve van de aanwezige
struiken zoals krent, meidoorn, vuilboom, lijsterbes en de egelantier roos. Bij te jonge
struwelen is de kans te groot dat braam en brandnetel zich door de te rijke grond gaan
vestigen en overheersen. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is te zien dat de
restanten van de kruiden en grassen in het ongemaaide deel zijn gevallen of opgegeten door
vogels (vooral Putters) en knaagdieren. Uiteraard zijn er bijna geen bloemen meer te zien
maar het geeft de weide al een aardig beeld van de beoogde diversiteit. Rond april/mei en
september ‘21 zullen weer andere delen van de weide worden gemaaid en herhaalt de sinus
methode zich weer. We zijn benieuwd of en in welke mate de bloemen in de weide terugkeren
of opkomen. Daarom kiezen we ervoor om in deze fase nog vrijwel niet bij te zaaien.
Knotwilgen Bulsinkbeek
Op dinsdag 23 februari zijn de
wilgen geknot waar we afgelopen
december niet aan toe gekomen
zijn. Net als vorige maal werd er
“coronaproef” aan beide zijden van
de beek gewerkt. Er zijn een
twintigtal mooie staken geoogst
zodat er in de beek nu ongeveer 40
staken liggen te rusten die te zijner
tijd door twee particulieren geplant
worden. Als deze staken aanslaan
wordt het landschap weer 40
wilgen rijker. De essen die er nog
staan worden door boswachter
Jansen geknot.
De overhangende takken komen meestal in de beek terecht.
Het opvissen van deze takken en twijgen met een haakstok vergt
veel tijd en soms rare capriolen om niet in de beek te vallen.

De Oeverzwaluwenwand
Na wat voorbereidende werkzaamheden (het schoonmaken van de omgeving van de wand
met handkracht en met behulp van de bosmaaier) hebben we op woensdag 3 maart een begin
gemaakt met het gereed maken van de nestgaten voor de oeverzwaluwen.
Allereerst zijn uit de onderste drie rijen gaten tot op ruim een meter diep het zand met oud
nestmateriaal verwijderd. Om instorten van deze gangen te voorkomen zijn deze aansluitend
gevuld met klapzand tot 8 cm voor de uitgang. Met een paaltje is dit zand stevig aangestampt.
Zo is er langzaam naar boven toe gewerkt. Deden we deze handelingen vorige jaren altijd met
zijn tweeën: de ene vrijwilliger bracht het zand in de nestgaten aan, de andere stampte het
vervolgens aan, nu werkten we afzonderlijk op geruime afstand. Op deze manier hebben we
met een beperkt aantal vrijwilligers in twee middagen de nestgaten deels gevuld.
Op een derde ochtend zijn met een speciaal kleiachtig, zwaluwvriendelijk mengsel de gaten
tot de rand toe gevuld. Het is trouwens aardig te zien met welke soorten zand de nestgaten in
zwaluwwanden elders gevuld worden: rivierzand met 8% klei, vulzand met 12 % klei,
vulzand gemengd met zavel.(een grondsoort die kleine mineraaldeeltjes bevat). 100 % klei en
leem is ook geprobeerd maar beide grondsoorten zijn te hard voor de snaveltjes. Kortom het is
een kwestie van ervaring welk mengsel het best voldoet, om met van Dissel te spreken: Er is
geen wetenschappelijk bewijs.
Zoals vermeld in de vorige Knotpraat
zakt de grond achter de bovenkant van de
betonrand geleidelijk in door het instorten
van de nestgaten. Om dit bovendek weer
vlak te maken heeft Tom een dertigtal
emmers met zand naar boven gehesen en
verspreid langs de betonrand. Inmiddels
heeft Frank twintig oeverzwaluwen rond
de wand zien zwermen. Er zijn ook al
enkele gaten aangepikt. De gang die
vervolgens uitgegraven wordt is 70 tot
100 cm lang en eindigt in de nestholte.
Deze is 8-12 cm hoog en 10-14 cm breed.
Het nest bestaat uit strootjes, grashalmen,
worteldraden, haartjes en blaadjes. Zowel
het mannetje als het vrouwtje bouwen aan
de gang en de nestholte. Eind mei worden
de eerst eieren gelegd. Het volledige
legsel bevat 5-6 eieren. Beide ouders
nemen deel aan het 12-16 dagen lang
broeden en dat tweemaal per jaar. De
jongen verlaten spoedig het nest, maar
blijven in de gang nabij de uitgang om
aldaar gevoederd te worden
Na 16-20 dagen vliegen ze uit.
Om zijn evenwicht te bewaren staat Tom in maximaal gekromde
houding de zware emmer met zand naar boven te hijsen.

De ooievaarsnesten.
Op donderdag 25 maart hebben enkele
vrijwilligers onder aanvoering van Frank
onderhoud gepleegd aan het
ooievaarsnest aan het Bagijnendijkje. Om
stormen te trotseren, is de nestpaal aan
vier zijden door middel van
strakgespannen kabels verankerd aan
diep in de grond gegraven houten palen.
De conditie van deze palen is
langzamerhand achteruitgegaan.
Derhalve zijn deze vervangen door
kunststof palen van 1 meter lengte. Bij
het doorzagen van de houten palen onder
het bodemoppervlak braken enkele palen
spontaan doormidden als gevolg van
verrotting. Dit had bij een storm tot
problemen kunnen leiden!
Om de kabel strak te spannen draait Frank hier de ketting aan.

Zoals in Knotpraat 171 beschreven is het ooievaarsnest bij de waterzuivering definitief
weggehaald. Dit leidde tot onbegrip bij enkele burgers, zich uitend in een ingezonden stuk in
het Huis aan Huisblad. Frank heeft in een artikel in dit blad uitleg gegeven over de redenen
van de ontmanteling van het nest. Hij maakte tevens gebruik van de gelegenheid om het werk
van de SLE te propageren. Om het artikel te lezen, klik dan hier. (Ctrl + klikken).
Erfbeplanting Bovenweg

Op donderdag 11 maart is aan de Bovenweg bij de familie Backel een z.g. Zeeuwse heg geplant, bestaande uit
Sleedoorn, Veldesdoorn, Meidoorn en Egelantier. Deze heg biedt nestgelegenheid, bescherming en voedsel(bessen)
voor de vogels. Het hek op bovenstaande foto is vorig jaar geplaatst door de SLE.

Project Biodiv- Aanplant Erfbeplanting te Doornspijk (Marlon)
Voor de weide rond het erf aan de Bovenweg 71 te Doornspijk zocht de eigenaar, familie.
Zijlstra, verfraaiing en een andere invulling dan grasland.
Deze locatie valt geografisch in het zgn. “kleinschalig kampenlandschap” gebied. Dit wordt
gekenmerkt door een grote dichtheid aan houtsingels, kleine percelen met grillige vorm en
een blokvormig patroon van landschapselementen.

Vanuit het SLE Biodiv project is er binnen dit inrichtingskader in februari samen met de
eigenaar en de gemeente Elburg gekeken op welke wijze aan hun specifieke wensen kon
worden voldaan: veel bloemen bloei, grote variatie in plantensoorten en een niet te compacte
bomenrij voor een open uitzicht.
Na een aantal uitwisselingen van ideeën en mogelijkheden is er uiteindelijk gekozen voor het
hieronder staande inrichtingsplan:

1. Wilde bloemenstrook met
Meidoornbomen.
2. Houtsingel met Meidoornbomen, Ruwe
berken en als struik: Krent (Amelanchier
lamarckii), Vuilboom (Rhamnus frangula),
Geldersche roos (Viburnum opulus),
Egelantier (Rosa rubiginosa) en Wilde
lijsterbes (sorbus aucuparia).
3. Struweelhaag met struiken: Meidoorn
(Crataegus monogyna), Sleedoorn (Prunus
spinosa), Veldesdoorn (Acer campestre) en
Egelantier (Rosa rubiginosa).
4. Meidoorn scheerheg.
5. Inlandse vogelkers bomenrij (Prunus
padus).
6.Wilde bloemenstrook met Inlandse
vogelkers bomen.
7. Hoogstam fruitbomen.
8. Walnotenboom cluster.

Op zaterdag 27 maart hebben we een groot gedeelte van de meidoorn scheerheg en 34
bomen geplant. Vooral de Meidoorn boom en Inlandse vogelkers bieden meer voeding en
onderkomen voor insecten en vogels in vergelijk met de traditionele beuk en eik.

Op donderdag 1 april zijn we verdergegaan met het inplanten van de struiken.
Ook bij de plantensoort keuze van de scheerhaag en struweelheg (Zeeuwse heg) is bewust
gekozen voor een grote diversiteit en insect/vogel vriendelijkheid.
Binnenkort worden beide bloemstroken ingezaaid waarbij er gekozen is voor een
akkerrand/ruderaal wilde bloemenmengsel gezien de relatief rijke bodem
(enkeerdgronden=humusrijke gronden). Het latere maaien kan gedaan worden met de
bosmaaier of zeis, maar natuurlijk ook met de speciaal voor bloemenweiden aangekochte
SLE-balkmaaier. Tot slot liggen er dit jaar nog een hoogstam fruitboomgaard en een
insectenhotel voor wilde bijen in het verschiet. Een steenuilkast was al enkele weken eerder
geplaatst. Dit tweede SLE Biodiv uitvoeringsproject had voldoende omvang voor een royale
gemeentelijke en provinciale subsidieregeling en is in slechts 6 weken van plan tot realisatie
gekomen. We kijken alweer uit naar het volgende Biodiv uitvoeringsproject en horen graag of
iemand een tip voor een nieuwe locatie voor ons heeft.
Erfbeplanting Rodelandsweg
Bij de familie Bakker is op vrijdag 5
maart een dubbele meidoornhaag
geplaatst. Deze haag is geplaatst aan
weerszijden van een gazen afrastering.
Deze afrastering zorgt ervoor dat deze
mooie kippen niet tussen de
meidoornplanten door kunnen lopen.
Een meidoornhaag die tot volle
wasdom is gekomen, vormt met zijn
stekels een ondoordringbare hindernis
voor mens en dier. Een kip heeft echter
aan een klein gaatje genoeg.

Vormsnoei van hoogstam fruitbomen
Onze hoogstambrigade is in de afgelopen weken actief geweest in 5 boomgaarden.
In 2018 hebben we bij de familie Bakker aan de Glindeweg 9 bomen geplant. Op woensdag
17 maart hebben we bij 7 fruitbomen vormsnoei toegepast. De twee walnootbomen zijn met
rust gelaten; deze hebben geen snoei nodig. Vrijwel alle bomen toonden op ooghoogte schade
aan de bast. Op het terrein zijn geiten aanwezig en zijn de bomen vermoedelijk pas naderhand
van een gaasbescherming voorzien.
De tweede boomgaard waar diezelfde dag vormsnoei is gepleegd, ligt op het terrein van de
familie Hendriks aan de Grevensweg. Hier heeft de SLE vorig jaar naast 317 meter aan hagen
en heggen ook 18 fruitbomen geplant. Er zijn 16 appel-en perenbomen gesnoeid. Ook hier
zijn de 2 walnootbomen overgeslagen.
Veel bomen vertoonden weinig groei maar waren wel vitaal. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met de overplaatsing van een deel van de fruitbomen van Oostloo naar deze locatie.
Verder is er vormsnoei toegepast op zaterdag 6 maart bij de familie Bakker aan de
Rodelandsweg, op vrijdag 12 maart bij de familie uit de Fles aan de Oude Courageweg, op
donderdag 25 maart bij de familie van Dorp aan de Achterweg en op dinsdag 30 maart bij
de familie Dekker aan de Glindeweg
Fruitbomen. Onderhoudssnoei oude boomgaarden.

Onderhoudssnoei dient voornamelijk om
ervoor te zorgen dat er voldoende licht in de
kroon van de fruitboom blijft komen. Dit
bevordert de vruchtbaarheid.
Hierbij geldt als richtlijn dat er bij een
snoeibeurt niet meer dan 20% van het levende
hout uit de kroon weggenomen wordt. Bij te
fors snoeien in één keer wordt de verhouding
tussen kroon en wortelgestel te zeer verstoord.
Op de aloude Touwbaan van de gebr. Deetman
staan 2 pruimenbomen, 2 perenbomen en 1
appelboom, waarvan sommige meer dan 100
jaar oud zijn. De laatste snoei door de
hoogstambrigade was in 2019 en nu was er
alweer een wirwar van takken te zien in de
kroon. Dus donderdag 4 maart was het weer
snoeitijd. Na het wegnemen van alle dode,
zieke en gebroken takken, elkaar kruisende
takken, dwars door de kroon groeiende takken
en waterlot zagen de kronen er weer aardig uit.
De takken zijn op aanwijzing van Willem
Joost Deetman tegen de stadsmuur
opgestapeld. Enkele weken later stortte deze
muur in…
Jan Kuiper snoeit hier de takken met behulp
een stokzaag. Op de achtergrond de Vischpoort.

Op vrijdag 5 en woensdag 10 maart is de boomgaard van de familie Hoekert (voorheen
Besteman) aan de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk aangepakt. Deze twee dagen hebben we
samen met Groentje (Wezep) gesnoeid. In deze gaard staan 29 fruitbomen, allemaal oude
rassen. Drie rassen zijn voor het eerst beschreven in de 17e eeuw en wel de Ponspeer
(Frankrijk), de Boerenwitte(een pruim uit Nederland) en de Gravensteiner appel (Duitsland).
Vele jaren geleden (2008) is hier voor het laatst gesnoeid door onze vrijwilligers.
Er was dan ook duidelijk achterstallig onderhoud zichtbaar. Op de boven beschreven manier
is een groot deel van de fruitbomen gesnoeid. In verband met meerjarig achterstallig
onderhoud is de komende 2 jaar nog flinke snoei nodig.
Nog zo`n oude boomgaard met flink achterstallig onderhoud staat achter het huis van de
familie van de Wiel aan de Goorweg op het Hoge Enk. Op vrijdag 17 maart en dinsdag 23
maart zijn we erin geslaagd om alle 17 fruitbomen te snoeien. De bomen zijn fors gesnoeid,
dikke takken met de motorzaag, dunne takken handmatig. De maximale 20 % aan takken per
boom eraf is ruimschoots gehaald. Als we hier volgend jaar terugkomen hoeven we niet
zoveel takken af te halen.

Ook in de boomgaard van Dirk van Batavia aan
de oude Courageweg is vele jaren niet gesnoeid.
De bodem is venig, nat en laag; geen goede
ondergrond voor fruitbomen. Deze zijn dan ook
in matige conditie. Des te meer reden om de
bomen regelmatig te snoeien om de groeikracht
te bevorderen. Bovendien is de boomgaard een
Ad bestudeert een laaghangende tak; wel of niet
verrijking van het landschap in dit mooie
snoeien?
gebied. Op donderdag 8 april zijn we met een
aantal vrijwilligers aan de slag gegaan. Van de 30 fruitbomen is het merendeel gesnoeid. Het
restant wordt op een later tijdstip gedaan. Van het snoeihout is een houtril gemaakt die nest-en
schuilgelegenheid biedt aan vogels en kleine dieren zoals muizen en egels.

De poel en houtwal beschenen door het avondlicht bij de familie Schaafsma aan de Glindeweg.
Door het plaatsen van hekken en het planten van enkele knotwilgen heeft de SLE een bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van het mooie erfproject.

Mededeling van het bestuur
Als nieuwe vrijwilliger heten wij welkom Ben Brunnekreef uit Elburg.
Hij is ook al vele jaren vrijwilliger bij het Gelders Landschap in de Bosgroep ’t Harde.

