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Beste vrijwilligers, 

 

Al typend kijk ik naar buiten en zie dat het voorjaar weer aanbreekt. De vogels vliegen heen 

en weer met nestmateriaal en de eiken komen weer in blad. Dit is voor de SLE tijd om de 

buitenwerkzaamheden op een lager pitje te zetten en de natuur zodoende niet onnodig te 

verstoren. Het afscheid van dit winterseizoen loopt dit jaar ook gelijk met het afscheid van 

één van onze zeer gewaardeerde bestuursleden. We ontvingen namelijk het droevige bericht 

dat na een periode van afnemende gezondheid één van de kartrekkers van onze stichting is 

overleden. Als bestuur van de stichting zijn we verdrietig dat Eddy Otten niet meer bij ons is. 

We zijn ontzettend dankbaar en trots dat wij hem mochten kennen en dat hij deel uitmaakte 

van onze SLE. Onze gedachten gaan uit naar Eelkje, zijn familie en alle anderen die met hem 

verbonden waren. Verderop in deze Knotpraat staan wij stil bij zijn overlijden. 

  

Terugkijkend op ons werkseizoen kunnen we trots zijn op wat we hebben bereikt. Ondanks 

dat corona soms wat roet in het eten gooide, hebben we ons werk best goed kunnen uitvoeren. 

De vele uren buiten hebben het nodige resultaat opgeleverd en we mogen daar best trots op 

zijn. Als u in het voorjaar nog eens door de gemeente Elburg fietst, rijdt of wandelt kunt u 

vast plekken zien waar onze vrijwilligers het landschap hebben verfraaid of hersteld. Ik 

spreek de wens uit dat we in de zomer en het najaar van 2022 weer aan de slag kunnen met de 

voorbereidingen en werkzaamheden.  

  

Ik dank de vrijwilligers en bestuursleden voor hun inzet in het afgelopen seizoen en als laatste 

wil ik Siem de Jager nog verwelkomen als nieuwe vrijwilliger. Welkom Siem! 
  
 Sebastiaan Smit, voorzitter 

 

Aansluitend op de woorden van onze voorzitter de door ons uitgevoerde werkzaamheden in 

het seizoen 2021-2022, uitgedrukt in getallen. We hebben 20 vrijdagen en zaterdagen gewerkt 

met in totaal 1191 werkuren. 

Er zijn 169 wilgen geknot, 128 fruitbomen gesnoeid en 1495 heesters geplant. Voorts zijn er 

15 bomen en 4 knotwilgen geplant en 3 hekken gezet. 

Aan administratie, vergaderingen en overleg is 221 uur besteed. Het onderhoud van de 

knotschuur en de gereedschappen vergde 44 werkuren. 

Wat de knotwilgen betreft: er is door de lockdown periodes van de afgelopen jaren een 

inhaalslag gemaakt. Het aantal van 169 geknotte wilgen is aanzienlijk meer dan in de jaren 

voor de coronaepidemie. 

De komende maanden hoopt de hekkenploeg een aantal boerenlandhekken te plaatsen. 

Er is nog steeds een flinke belangstelling van particulieren voor deze mooie ambachtelijk 

gemaakte hekken. 



In memoriam Eddy Otten 
 

We zeiden tot voor kort altijd: Eddy is SLE en SLE is Eddy. 

Ook op veel plekken waar je kwam in het buitengebied hoorde je, SLE? Ja, dat is toch die 

club waar Eddy bij zit? 

Zo verweven was Eddy met SLE en met de boeren en buitenlui. Het maakte een belangrijk 

deel uit van zijn dagelijkse leven. 

 

Eddy kwam in 2003 voor de eerste keer naar een werkzaterdag.  

We raakten tijdens de koffiepauze in gesprek, gezeten op strobalen tussen de koeien. Al gauw 

bleek zijn brede interesse voor natuur en landschap, maar vooral ook voor het beheer daarvan 

en welke gereedschappen daarvoor gebruikt worden.  

Hij maakte gemakkelijk contact met de andere vrijwilligers en werd snel een trouwe en zeer 

gewaardeerde deelnemer aan onze activiteiten. Hij was een innemend mens en in de loop der 

tijd zijn vele vriendschappen ontstaan. Al spoedig nam hij het initiatief om ook op de 

vrijdagmorgen te gaan werken om zo de vutters en andere pensionado’s de kans te geven hun 

conditie extra op peil te houden. Het clubje werd steeds groter met het ouder worden van de 

vrijwilligers. Eelkje zorgde ervoor dat Eddy de thermoskannen gevuld met koffie mee kon 

nemen zodat in de pauze weer nieuwe energie kon worden opgedaan. En niet te vergeten: de 

koek.  

 

Eddy werd in 2007 bestuurslid en dit was een verrijking voor het bestuur door zijn praktische 

inbreng en zijn kennis van gereedschap en machines. Zijn functie was coördinator. Gelukkig 

beperkte hij zijn rol niet alleen tot coördineren, maar pakte hij dat veel ruimer op. Hij 

bekwaamde zich steeds uitgebreider in de landschapsbouw. 

Hij bereidde zich altijd goed voor en ik wist als voorzitter dat Eddy, voordat het verslag werd 

vastgesteld, meestal wel een opmerking of aanvulling had en zo ook gebeurde dat bij de 

rondvraag. 

 

Hij ging zich ook bezighouden met veilig werken en hield de Arboregels nauwlettend in de 

gaten. 

De motorzagen en andere motorisch aangedreven machines waren bij hem in goede handen 

voor de jaarlijkse keuring en het onderhoud. Hij zorgde er ook voor dat de zagers hun 

opfriscursus kregen en gecertificeerd bleven. De veiligheidsregels stonden bovenaan het 

lijstje, bij elk begin van het werk werd daar eerst bij stil gestaan.    

 

Toen onze eerste hekkenmaker er mee stopte, werd Eddy gevraagd dit over te nemen. Dat lijkt 

me ook wel wat zei hij, hij heeft er uiteindelijk bijna 200 kunnen maken. Met een vast clubje, 

waaronder ook Jacob, Gerben en Joop, werden de hekken vakkundig geplaatst.  

De knotschuur die in 2008 werd gebouwd, werd Eddy zijn domicilie, een heuse werk- en 

opslagplaats. Heel wat uren heeft hij daar doorgebracht. 

 

Met de gemeente had Eddy heel regelmatig overleg, de projecten en de planning werden met 

Cor besproken. Hij werd vaste gast op het gemeentehuis en men hield er al rekening mee een 

extra gebakje te bestellen als er getrakteerd werd. Na de koffie werden de projecten ter plaatse 

bezocht en werden afspraken gemaakt met de eigenaren. 

 

Een heel bijzondere gebeurtenis was de prijs die Eddy ontving tijdens de Gelderse werkdag, 

“De Landschapsknokker 2016”. Ik had een voordracht ingediend bij de SLG (Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland). Twee dagen later kreeg ik een telefoontje dat Eddy de prijs 



zou krijgen. Grote schrik, het probleem was hoe krijgen we Eddy mee naar Doetinchem; hij 

had al gezegd dat hij die zaterdag met SLE aan het werk zou zijn. Toen toch maar opgebiecht 

dat hij één van de véle genomineerden was en het niet leuk zou zijn als hij er niet was, 

bijgeval hij de prijs zou krijgen. Gelukkig was dit voldoende om hem en Eelkje te overtuigen. 

Hij was stomverbaasd en ook wel een beetje geëmotioneerd toen hij de prijs kreeg.  Maar wel 

erg trots natuurlijk! Hij nam het gelukkig ons niet kwalijk dat we hem hadden genomineerd. 

 

Er is nog zoveel te noemen maar dat wordt te veel. 

 

Nog één activiteit dan: de jaarlijkse uitjes. Vanaf 2008 zijn we gestopt met de jaarlijkse BBQ 

en zijn we uitjes gaan organiseren. Uitjes waarbij ook de partners uitgenodigd zijn. Eddy, 

Eelkje, Adri en ik deden de voorbereiding, bezochten de locaties en keurden de 

eetgelegenheden. Met veel plezier hebben we dat 12 jaar achter elkaar gedaan. De meest verre 

reis was in 2010 naar Texel, Eddy’s geboortegrond. Met trots kon hij daarover vertellen. 

Eddy was een zeer aimabel mens en is voor velen een vriend geworden. Eddy nam niet altijd 

alles klakkeloos aan en moest ook wel overtuigd worden met argumenten. Gelukkig kwamen 

we er in de meeste gevallen wel uit. Op zijn ziekbed heeft hij tot het laatste toe SLE-zaken 

overgedragen; SLE zat in zijn hart! SLE verliest een duizendpoot en harde en secure werker; 

je kon altijd een beroep op hem doen. 

Dit alles kon hij denk ik, alleen met de sterke vrouw Eelkje naast zich. 

 

Eddy vriend, dank je wel! 

 

Ad Dijkshoorn 

(oud) voorzitter SLE 

 

 
Een beeld zoals we dat vaak gezien hebben: Eddy geeft uitleg over de komende activiteit. 



Houtwal Berkenweg 
 

Vorig jaar december is de houtwal langs de Berkenweg flink uitgedund. 

In Knotpraat 175 staat beschreven dat toen 400 meter houtwal ontdaan is van allerlei bomen  

en struiken. Nadien zijn de stobben machinaal verwijderd en was de houtwal op zaterdag 26 

februari rijp om opnieuw ingeplant te worden. 

Met behulp van 16 vrijwilligers zijn er 350 stuks bosplantsoen ingeplant, te weten egelantier, 

hazelaar, veldesdoorn, vuilboom, wilde kardinaal muts, wilde liguster, krent, wilde lijsterbes 

en meidoorn. Kortom een grote verscheidenheid aan heesters. 

In het komende werkseizoen komen we hier terug voor het afzetten van het resterende deel 

van de houtwal aan de Berkenweg (fase 2). 

 

 
Hazelaar                       Vuilboom                         Wilde lijsterbes               Krentenboom 
 

 

 

Houtsingels Bovenweg en Bliksweg 
 

Zaterdag 12 maart hebben we met 6 

vrijwilligers een houtsingel ingeplant 

aan de Bovenweg bij de familie van 

Wijngaarden. Voordien had de 

eigenaar een strook van 80 bij 9meter 

gefreesd. Ingeplant zijn Gelderse 

Roos, Krentenboom, Wilgenstruik en 

Hazelaar. Daarnaast een aantal berken 

in totaal 150 stuks. Vanwege een 

naastgelegen paardenweide moesten 

we met het planten een meter van de 

rand van het gefreesde gebied blijven 

anders zouden de paarden zich te goed 

doen aan de struikjes. Nadien zijn de 

heesters ruim bewaterd zoals te zien is 

op de foto. 

 

Op diezelfde ochtend is aan een perceel gelegen aan de Bliksweg, behorende aan de familie 

van Engelen, een houtwal ingeplant. Dit ging echter niet zonder slag of stoot: eerst moest een 

gebied van 6 x 50 meter bevrijd worden van bramen en riet. Dit zware werk werd met de 

bosmaaier volbracht. Aansluitend zijn er 250 diverse soorten heesters ingeplant. 

Ook zijn er 4 wilgenstaken ter plekke gezaagd en geplant om gaten in een bestaande rij oude 

wilgen op te vullen. 



Ook deze struikjes zijn 

twee weken later 

bewaterd. Met behulp 

van 6 vrijwilligers, 2 

steelemmers en 10 

emmers heeft elke 

plant een emmer 

slootwater mogen 

ontvangen. Er zijn voor 

dit karwei met zorg 6 

SLE-ers geselecteerd 

met een krachtige 

uitstraling, in de 

verwachting dat het 

gesleep met emmers 

water een zwaar en 

tijdrovend karwei zou 

zijn. De zes 

uitverkorenen hebben 

hun reputatie volledig 

waar gemaakt; het 

karwei was in één uur 

geklaard. 

 

Landgoed de Stoopschaar 

 

Alhier waren we nog niet uitgeknot nadat we op twee zaterdagen in februari al 46 wilgen 

geknot hadden. In het zuidelijk gedeelte van het landgoed zijn op de vrijdagen 4 en 18 maart 

een rij wilgen geknot, gelegen langs een sloot en achter een houtsingel. Dit was een 

arbeidsintensief project: de afgezaagde takken moesten door de houtsingel naar het 

naastgelegen weiland gesleept worden. Veel staken konden we echter ook kwijt in een drietal 

houtrillen.  

 

 
Er waren nogal wat takken en takjes in de sloot beland. Dezen werden uit het water gevist worden met behulp van 

harken en een speciale SLE-knothengel. Een twintigtal geoogste staken liggen in het water in afwachting van 

inplanting  

elders. 

 

 

 



Oeverzwaluwenwand 
 

In februari is groot onderhoud 

gepleegd rondom de 

zwaluwenwand: het voor de 

wand gelegen plateau is 

machinaal schoon geschraapt. 

Om aldaar verlost te zijn van 

ongewenste plantengroei, zijn 

er met behulp van een kraan 

betonplaten gelegd. Verder is 

er vers ophoog- en leemzand 

aangevoerd. Het ingezakte dak 

van de zwaluwenwand is met 

ophoogzand op peil gebracht. 

Op dinsdag 9 en woensdag 15 

maart hebben een tiental SLE-

ers diverse werkzaamheden 

uitgevoerd. De 200 nestgaten zijn leeggehaald en gevuld met ophoogzand, de laatste 20 cm 

met leemzand. Dit ging, geroutineerd als we zijn, zeer vlot. De opgebrachte grond boven op 

de wand is geëgaliseerd; aan de zijkanten van de wand is het riet weggeknipt, het gaas van de 

omheining en het hekje zijn hersteld. Inmiddels zijn er al vele oeverzwaluwen gesignaleerd. 

 

Onderhouds-en vormsnoei fruitbomen         
 

   
Tezamen met 7 leden van de Milieu-en natuurvereniging Groentje uit Wezep hebben 3 leden 

van onze hoogstambrigade op zaterdag 26 februari onderhoudssnoei gepleegd in de oude 

boomgaard van de familie Hoekert aan de Zuiderzeetraatweg in Doornspijk. Deze boomgaard 

bestaat uit ruim 50 fruitbomen; met name appel-, peren-en pruimenbomen. De meeste bomen 

zijn behoorlijk oud. In maart vorig jaar is eveneens samen met Groentje flink gesnoeid. Bij de 

februaristorm zijn helaas een aantal fruitbomen gesneuveld; deze worden vervangen door 

jonge exemplaren. Elke vrijwilliger heeft een boom gesnoeid. Naast het reguliere snoeiwerk, 

zijn vooral de toppen verwijderd om de bomen minder stormgevoelig te maken. 

 



 

 

Op een aantal locaties moest nog vormsnoei van 

jonge fruitbomen gepleegd worden. Met het oog 

daarop en om ons scherp te houden heeft Heim 

Nagelhout aan een vijftal leden van de 

Hoogstambrigade praktisch onderricht gegeven. Dit 

gebeurde in de boomgaard van de familie Schreurs 

aan de Zuiderzeetraatweg in Doornspijk. Hier zijn 

eind vorig jaar 16 fruitboompjes geplant. Deze 

boompjes waren nu aan de eerste vormsnoei toe. Op 

nevenstaande foto is te zien hoe Pim op aanwijzing 

van Heim de harttak van een Peereboom inkort. 

Takken die te steil groeiden werden in de juiste vorm 

gedwongen door uitbuigen met een spantouw of 

door houtjes tussen twee takken te plaatsen. 

Aldus nageschoold hebben drie hoogstambrigadiers 

vormsnoei gepleegd op boomgaarden gelegen aan de 

Oude Corageweg , Glindeweg en de Grevensweg 4. 

 

 

 

 

Op het terrein van de oude heer Koelen aan de Grevensweg 7 bevindt zich een oude 

boomgaard met 25 fruitbomen. Deze bomen zijn in 10 jaar niet gesnoeid; het merendeel is in 

slechte staat tot praktisch dood. Slechts enkele bomen zien er redelijk uit. Verder veel dood 

hout en takken met kankerplekken. Aan de opbouw van de boomkronen is te zien dat er in het 

verleden geen of slechte vormsnoei heeft plaatsgevonden. In één ochtend zijn drie 

vrijwilligers bij alle bomen langs geweest en hebben zoveel mogelijk dood en ziek hout 

verwijderd en door snoei de kronen wat meer lucht gegeven. Het resultaat van ons snoeiwerk 

is matig; misschien komen we daar nog eens terug. 

 

Houtsingel Koopsweg 
 

Deze singel is door SLE in januari 2020 ingeplant met bosplantsoen en zomereiken 

nadat in 2018 door ons 125 bomen en boompjes gekapt zijn. Voordien zijn destijds met de 

bosmaaier de aan de rand van het terrein staande braamstruiken verwijderd. 

Deze braamstruiken hebben zich dankzij stikstof uitstoot in de loop van deze twee jaar weer 

volop ontwikkeld. Erger nog: door lange uitlopers zijn de bramen het bosplantsoen 

ingeslopen. Dus hoog tijd om daar wat aan te doen. 

Op zaterdag 26 maart gingen 3 vrijwilligers manmoedig de strijd aan met deze wildgroei. 

Dit karwei bleek zwaar tegen te vallen: het uitspitten van de braamstruiken rondom de 

heesters ging moeizaam; het verwijderen van de onder het gras gelegen lange uitlopers was 

nog lastiger. Met de takkenschaar zijn voorts uitlopers van de prunusstobben afgeknipt. 



Gelukkig kwamen na de koffiepauze drie SLE-ers ons te hulp eerder die ochtend meegewerkt 

hebben met inplanten van 175 stuks bosplantsoen bij de familie Hofmeyer aan de 

Vaerbekerweg. Dit bramen-eliminatieproject kon ondanks deze hulp bij lange na niet 

afgerond worden zodat op zaterdag 2 april 10 vrijwilligers hier nog een keer aan de slag 

gingen. Naast schop en takkenschaar werden ook nog een machete en een 

bramenworteltrekker in de 

strijd geworpen. 

In 2,5 uur was toen het 

karwei geklaard. In 2020 

is er een anti-prunus test 

opgezet door het 

bedekken van een dikke 

prunusstobbe met 

vijverdoek. De test is 

geslaagd: er waren onder 

het vijverdoek geen 

uitlopers zichtbaar. 

Ongetwijfeld komen we 

hier over 2 jaar terug voor 

onderhoud, dan kan het 

vijverdoek ook 

weggenomen worden 

aangezien de stobbe dan 

wel vergaan is. 

 

 

Het hekkenproject 
 

Op woensdag 13 maart heeft de hekkenploeg onder leiding van Jacob een dubbel tweemeter 

hek gezet voor de inrit van een verbouwde boerderij aan de Achterweg. 

Het laatste hek wat we 

hebben gezet was in 

september vorig jaar toen 

nog onder leiding van Eddy. 

Door jarenlang met Eddy 

samen te werken heeft Jacob 

de kennis opgedaan om een 

hek te maken en correct te 

plaatsen. De dampalen zaten 

na het weghalen van enkel 

stenen redelijk vlot in de 

grond. Het op de juiste wijze 

afhangen van de twee 

hekdelen nam nog enige tijd 

in beslag. Met het 

ondersteunen van het hek 

met plankjes van 

verschillende dikte en enig gedraai aan de moeren van de verstelbare hengen hingen de beide 

hekdelen tot op de millimeter nauwkeurig gelijk. Op de foto is te zien dat Jacob en Joop dit 

met scherpe blik controleren. 



 

 

De vogelkijkhut 
 

 

  
 

Vandalen hebben vorige week brandgesticht bij de vogelkijkhut aan het Drontermeer met 

behulp van takken die ze uit de omheining gerukt hebben, Resultaat: het informatiebord is 

helemaal opgebrand en tien wandplanken zijn ernstig beschadigd. Er is aangifte bij de politie 

gedaan. De vrijwilligers van SLE hebben daar vele uren ingestoken, vele vogelaars hebben 

van het uitzicht genoten en nu deze zinloze vernieling.  
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