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Beste vrijwilligers,

Vanaf 18 september jl. mag ik de voorzittershamer hanteren van deze club met enthousiaste
en bevlogen mensen. En wat is het me opgevallen hoeveel werk er wordt verzet. Zichtbaar in
het landschap: bomen die geknot langs de weilanden staan, houtwallen die zijn afgezet,
poelen die zijn opgeschoond en nog veel meer voorbeelden. Maar zeker ook buiten het zicht
wordt er onnoemelijk veel werk verzet: de vele telefoontjes, de aankondigingen via de mail,
de vergaderingen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De knotkar staat ’s morgens op
locatie, de zagen zijn geslepen, de broodjes zijn gesmeerd en ga zo maar door. Het is prachtig
om te zien dat de radertjes van de club ieder op hun eigen wijze meedraaien in het grotere
geheel.
De eerste maanden als voorzitter zijn omgevlogen. In het begin leek er een einde te komen
aan de beperkingen die waren ingesteld om het Covid-19 virus terug te dringen. Activiteiten
en samenkomsten waren weer volop toegestaan. Met de komst van nieuwe varianten van het
virus is het weer extra opletten geblazen. Tot op heden konden we onze werkzaamheden
gelukkig nog doorzetten. Bij elke aankondiging van een buitenwerkdag zag ik dat Eddy
iedereen weer op de regels en op onze eigen verantwoording wees. In de afgelopen tijd
hebben we echter twee keer binnen één week een persconferentie van ons demissionaire
kabinet gehad. De seinen lijken voor nu weer op rood te staan en we zijn wederom in een
lockdown beland. Als bestuur zullen we de ontwikkelingen nauw in de gaten houden.
Gezondheid staat voorop bij het maken van keuzes voor het al dan niet laten doorgaan van
activiteiten. Zorgen voor een fraai landschap kan immers niet ten koste gaan van het niet
omzien naar elkaar.
Ik spreek dan ook de wens uit dat we dit jaar in goede gezondheid afsluiten. Ik hoop dat we de
aankomende feestdagen, hoewel in sterk afgeslankte vorm, toch mogen genieten van het
samenzijn met vrienden en familie. Daarnaast hoop ik jullie in het nieuwe jaar weer spoedig
te mogen ontmoeten in het buitengebied van onze prachtige gemeente om samen aan de slag
te gaan met de werkzaamheden die op stapel staan.
Met vriendelijke groeten,
Sebastiaan Smit

De Natuurwerkdag
De Natuurwerkdag werd zoals gebruikelijk gehouden op de eerste zaterdag van november, te
weten op 6 november. Evenals in 2017 en 2018 hebben de activiteiten plaatsgevonden op de
terreinen van GLK op het landgoed Zwaluwenburg. Het centrum van de activiteiten was dit
jaar verplaatst van de kasteeltuin naar het terrein van A.Vogel. Dit aangezien het landhuis
weer bewoond wordt door de familie Heusdens.
Voordien was er al het nodige voorbereid zoals het bijstellen van het draaiboek, overleg met
GLK en A.Vogel, bepaling van de werklocaties enz. Op vrijdag 5 november zijn door
medewerkers van A.Vogel de pagodetent, twee kramen en voldoende tafelbanken geplaatst.
Ook op die vrijdag heeft Patrick Smits van GLK met enkele SLE-ers de werkplekken bezocht
en besproken. Zaterdag druppelden de deelnemers langzaam binnen, konden even
koffiedrinken en toen luisteren naar het openingswoord van onze voorzitter, Sebastiaan. Hij
gaf een beschrijving van de vijf werklocaties en stelde de locatieleiders voor.

Hieronder een kort verslag van de werkzaamheden op de verschillende locaties.
Langs één van de lanen van het landgoed ligt een kikkerpoel. Deze poel was helemaal aan het
zicht onttrokken door wildgroei van allerlei struiken. Door gebrek aan zonlicht gedijden de
waterplanten niet goed in deze poel. Met veel knip-en zaagwerk is de poel weer zichtbaar
gemaakt zoals te zien is op onderstaande foto’s.

Voor en na het snoeiwerk

Op het landgoed bevindt zich een boomgaard met
20 appel- en perenbomen. Deze bomen waren aan
een grondige snoeibeurt toe. Op de foto hiernaast
geeft Heim aanwijzingen aan een vrijwilliger.
De foto hieronder laat een flinke berg snoeiafval
zien.

Het landgoed wordt doorkruist door statige lanen. In 2019 is tijdens de Natuurwerkdag tussen
de bomen langs de hoofdoprijlaan en de laan langs de A.Vogeltuinen aan één kant de opslag
verwijderd. Dit was nodig om de zichtlijnen te bewaren. Dit jaar was de beurt aan de andere
zijden van de twee genoemde lanen. Met de takkenschaar is de opslag verwijderd tot een
meter achter de bomenrij en in een ril gelegd. Bij veel van deze laanbomen is de stam bedekt
met klimop (Hedera). Deze plant kan meer dan 20 meter hoog klimmen maar kan ook
uitgestrekt over de grond liggen. Het voordeel van klimop is dat het een goede slaap-en
schuilplaats is voor allerlei vogels. Bloeiende klimop trekt vlinders en andere op nectar
beluste insecten aan. De bessen worden ’s winters onder meer door merels, spreeuwen en
houtduiven gegeten. De heggenmus en de merel nestelen graag in het klimopstruweel. Het
nadeel van hoog opklimmende hedera is dat er licht uit de kroon weggenomen wordt. Verder
wordt inspectie van de stam en de kroon bemoeilijkt. Op advies van GLK hebben we bij de
bomen die vrijgezet werden ook rondom de stam een strook van 30 cm klimop verwijderd.
Daartoe moesten de wortels doorgeknipt of gezaagd worden. Het doorzagen van de dikkere
wortels was lastig, dit moest voorzichtig gebeuren om de stam niet te beschadigen. Na deze
ingreep zal de klimop in de boom langzamerhand verdrogen en afsterven.

Vader en zoon hebben er duidelijk zin in. Links op de
foto de net aangeschafte takkenschaar met de
vervaarlijke bek die ook dikkere takken aankan.

Nog een vader en zoon, druk bezig met het
doorzagen van de wortels van de Hedera.

Naast de laan, lopend van het
landhuis naar ’t Harde, zijn de
langs de slootrand staande
indrukwekkende
koningsvarens vrijgezet.
Deze varens gedijen het best
op vochtige, humusrijke grond
en op zonnige tot half
beschaduwde plaatsen. Ze
kunnen wel honderden jaren
oud worden.
De bladeren reiken soms tot
manshoogte

Tien kinderen
hebben met
behulp van
Frank en Wim
15 vogelhuisjes
in elkaar gezet.
Ad heeft zich
beziggehouden
met het maken
van bijenhotels.

Rond lunchtijd waren de projecten zo`n beetje afgerond. Met 40 deelnemers is er deze dag
flink wat werk verzet, Het is jammer dat de belangstelling voor de Natuurwerkdag de
afgelopen jaren geleidelijk afneemt. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de tanende
belangstelling is. Het bestuur zal zich erin verdiepen.

Knotwilgen
Op zaterdag 16 oktober zijn er 28 wilgen geknot op een perceel van de familie Bonestroo.
De wilgen staan naast een maisland dat de heer Bonestroo na het knotten wil omploegen.
Met 22 slepers en zagers was er voldoende mankracht om het karwei te klaren.
Een aantal mooie rechte staken zijn bewaard voor nieuwe aanplant. De overige staken worden
door de eigenaar met de shovel naar een vuurbult versleept.

.

Een zeer doorleefde samengestelde wilgenstam

Onvermijdelijk was dat er staken op de weg vielen wat aanleiding
gaf tot op deze landweg ongebruikelijke filevorming

Langs de Oude Molenweg zijn op zaterdag 23 oktober 18 wilgen geknot. Deze wilgen staan
haaks op de wilgen die de vorige week langs het maisland geknot zijn. Er wachten langs deze
weg echter nog 20 wilgen op een knotbeurt. Van deze 20 zijn er enkele bomen in zo’n slechte
staat dat deze gekapt moeten worden. Op de vrijgekomen plaatsen zullen de vorige week
geoogste staken geplant worden.
Zaterdag 20 en vrijdag 26 november hebben we 22 wilgen geknot bij mevrouw TimmerBrink aan de Goorweg. Deze wilgen zijn voor het laatst door ons geknot op 5 december 2015,
dus 6 jaar geleden. In deze tijd hebben de staken een kloeke omvang bereikt; de zagers
moesten flink aan de slag. Op de zaterdag zijn er met behulp van 15 vrijwilligers 14 wilgen
geknot. De 8 overgebleven wilgen zouden dan een gemakkelijke opgave zijn voor de 13
vrijwilligers die op vrijdag aan de slag gingen. Dat viel echter tegen; 4 knotbomen stonden
verscholen achter oude schuren met een dakbedekking van asbest. Met behulp van touwen
gelukte het om de staken naast de schuur en op het naastgelegen weiland te laten vallen.
Oene, hier op de foto, heeft voor
de bevestiging van het touw aan
de staken een innovatieve
techniek ontwikkeld. Op
ingenieuze wijze wist hij met het
touw 4 staken te omgorden en na
het doorzagen alle 4 tegelijk naar
beneden te halen. Voorwaar een
efficiënte werkwijze! Vooralsnog
rust er een patent op deze
methode.

Onderhoud van houtwallen
Gebruikelijk is om een houtwal éénmaal per 14 tot 15 jaar af te zetten. Voeren we geen
onderhoud uit dan blijven uiteindelijk alleen enkele bomen over. Door lichtgebrek op de
bodem onder de bomen verdwijnen kruiden en struiken en daarmee veel biodiversiteit.
In goed onderhouden houtwallen groeien verschillende plantensoorten. Vlinders en andere
insecten zoeken er voedsel, zetten hun eitjes af en zoeken er beschutting. Ook vogels zoals
roodborstje, spotvogel en winterkoning vinden in de houtwal voedsel en nestgelegenheid.
Dassen, reeën, marters en muizen gebruiken een houtwal vaak als verkeersweg. Ze kunnen
zich verplaatsen zonder gezien te worden.
Met die gedachten hebben de SLE-vrijwilligers de afgelopen tijd twee houtwallen onder
handen gehad.
Op vrijdag 12 november zijn we
met 12 vrijwilligers aan de slag
gegaan op een houtwal gelegen
bij de Nieuweweg in Doornspijk.
Alles stond nog volop in het blad
wat het snoei- en sleepwerk er
niet lichter op maakte.
Desondanks kon het karwei toch
helemaal afgemaakt worden,
terwijl er 2 ochtenden voor
uitgetrokken waren. Dat is gelukt
dankzij een aantal vrijwilligers
die doorgewerkt hebben tot twee
uur.

Op 4, 10 en 18 december is er door de vrijwilligers hard gewerkt om een 400 meter lange
houtwal gelegen langs de Berkenweg uit te dunnen. Het merendeel der vitale eiken is
ongemoeid gelaten. Vele van de andersoortige bomen zijn omgezaagd. De meeste bomen op
scheenbeenhoogte zodat die later weer fraai uitlopen kunnen. De prunussen op minimaal
kniehoogte zodat die later machinaal verwijderd kunnen worden. De takken zijn langs de weg
gelegd om later versnipperd te worden.
Ook zijn er 3 houtrillen aangelegd in de
houtwal. Een houtril is een beschutte woonen voortplantingsgelegenheid voor kleine
zoogdieren zoals egels, wezels en muizen.
Vogels, waaronder het winterkoninkje en de
heggenmus vinden er nest- en
schuilgelegenheid. Door de aanwezigheid
van insecten op en in het dode hout vinden
ze er ook voedsel. Bepaalde amfibieën zoals
de gewone pad overwinteren er graag. Voor
mossen en zwammen is een houtril vanwege
het in ontbinding zijnde hout vaak een
gunstige plek. Sommige oude berken zijn op
schouderhoogte afgezaagd ten gunste van
De takken voor de houtril worden hier aangevoerd.
Marlon kort de takken in.
insecten en vogels.
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Cor en Gerard overleggen over de valrichting van de boom.
Klik hier om te zien hoe zowel de boom als Cor omvallen.
Op onderstaande foto`s is de worsteling van Sebastiaan te zien met een boom die in een
andere boom bleef hangen. Onder het oog van vele vrijwilligers, die het als entertainment
ervoeren, werd er van alles geprobeerd om de boom vrij te laten vallen. Tweemaal bleef de
zaag vastzitten. Eénmaal moest de zaag gedemonteerd worden om het zaagblad veilig te
stellen. Uiteindelijk ging na flink inkorten van de stam de weerspannige boom neer.

De boom blijft hangen.

Zeer forse tractie van de vrijwilligers baat ook al niet.

Ook de hevel biedt geen soulaas

Eindelijk is de boom geveld.

Steenuilkasten
Jan K. heeft op woensdag 15 december
een drietal steenuilkasten schoongemaakt.
De kast met het hoornaarnest waaruit in
september de hoornaars Jan de J.
aanvlogen en staken met nare gevolgen
voor Jan, was het eerst aan de beurt. Bij
inspectie van het nest waren de wespen,
zoals het hoort, verdwenen en dood
gegaan. Alleen de koningin(en) overleven
en stichten in het voorjaar een nieuwe
kolonie. Op de foto het hoornaarnest van
fijngekauwd hout. De hoornaar past zijn
nest aan aan de beschikbare ruimte.
Bij het nest bij de Grote Kerk in Elburg
werd Jan bij het openen van de kast
verrast door zoemende insecten. Jan ging
hals over kop de ladder af, gelukkig
zonder steken. Nadat de insecten in de kast tot rust waren gekomen ging Jan weer naar boven
om de kast af te sluiten. Bij nadere beschouwing van een insect leek het te gaan om een
honingbij. Een bijenkolonie overwintert als kolonie, dus dan blijven de bijen leven. De
bedoeling is om het nest in maart voorzichtig te controleren.

De zaagcursus
Op vrijdag 17 december is in de bossen rondom Schouwenburg de tweede zaagcursus
gehouden. In het koetshuis van Schouwenburg werd ’s ochtends aandacht besteed aan o.a. het
onderhoud van de motorzagen, de verschillende zaagtechnieken en de
veiligheidsvoorschriften. Dit allemaal onder leiding van trainer Hannah Sietsema, trainer bij
Cursus Centrum Groen. ’s Middags kregen de zagers in het bos instructie in de juiste en
veilige manier om bomen te vellen.

Onder toezicht van Hannah maakt Ramond aanstalten
om de velsnede te zagen.

Met een lier werd de boom waarin
de gevelde boom hing met wortelkluit en al
uit de grond getrokken

Om aan de coronamaatregelen te voldoen, heeft de koffiepauze de laatste maanden steeds in de open lucht plaats
gevonden met de stoelen 1,5 meter uit elkaar geplaatst. Met de huidige lockdown is het jammer genoeg niet meer
mogelijk om met zo`n grote groep in het buitengebied te werken. We hopen op betere tijden.

Een mededeling van het bestuur
Als nieuwe vrijwilliger heeft zich aangemeld Alex Verhoeff. Van harte welkom, Alex!
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