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Beste SLE-vrijwilligers, 

 

Op 18 september aanstaande hopen wij het 25-jarig bestaan van de SLE te vieren. Het is 

helaas onder voorbehoud want in deze uitzonderlijke tijd blijft het natuurlijk een gok of zo’n 

feestje ook echt door mag gaan. Maar laten we de moed erin houden! Met de invulling van het 

programma zijn we bezig; zodra daar meer over bekend is laten we het weten. 

Een bijzonder moment om bij stil te staan is het wel, want toen we de start maakten in 1996 

was het zeer ongewis of SLE ook echt levensvatbaarheid had. Gelukkig bleek al snel dat er 

genoeg belangstelling van bewoners van het buitengebied was voor ons werk. Het 

gereedschap hoefde niet ongebruikt in de schuur te blijven liggen! 

Inmiddels ben ik al 25 jaar voorzitter en wordt het tijd het stokje over te dragen aan een 

jongere opvolger. Gelukkig hebben we Sebastiaan Smit bereid gevonden om op 18 september 

het voorzitterschap over te nemen. Dat is ook een mooi moment voor hem om zichzelf voor te 

stellen. Het is waarschijnlijk een cliché maar voor mijn gevoel is de tijd echt om gevlogen en 

lijkt het helemaal niet dat het al 25 jaar geleden is dat we gestart zijn. Dat de tijd voorbij 

gevlogen is, heeft vooral te maken met het enthousiasme, de onderlinge band en de prettige 

wijze waarop we als bestuur en vrijwilligers onze vele klussen hebben kunnen voorbereiden 

en uitvoeren. Het principe dat SLE zelf bepaalt welk werk we wel of niet oppakken heeft naar 

mijn idee daaraan bijgedragen. Vooral de leuke klussen kregen een plek op ons 

werkprogramma. Het is nog geen 18 september, daarom verschiet ik nog niet al mijn kruit en 

laat het hier even bij. 

 

Geniet van een mooie zomer, blijf gezond en hopelijk tot in september! 

 

Ad Dijkshoorn 

 

 

Publiciteit 
  

José Oosthoek, verslaggever van het Huis aan Huisblad, zal tot aan de dag van het 25-jarig 

jubileum wekelijks verhalen publiceren over de projecten die SLE aanpakt. 

Daartoe interviewt ze elke week een of meer vrijwilligers over een project wat hun 

aanspreekt. In het Huis aan Huis blad van 27 juli stond het eerste artikel waarin voorzitter Ad 

vertelt over het ontstaan en doelstelling van de SLE. 

Dit artikel is te lezen door hier te klikken. 

 

 

 

 

 

http://www.landschapselementenelburg.nl/
mailto:knotpraat@gmail.com
https://www.huisaanhuiselburg.nl/reader/75014/1686422/landschapselementen-elburg-floreert


Het ringen van de oeverzwaluwen 

 

Voorafgaand aan het ringen moest eerst het pad naar boven vrijgemaakt worden. Door de 

uitbundige groei in het voorjaar was dit pad dichtgegroeid. 

Op dinsdagochtend 15 juni hebben drie vrijwilligers het pad vrijgemaakt. Eén van hen 

beschreef de klus als volgt: 

De vegetatie staat weer hoog rond de oeverzwaluwwand en belemmerde deels de 

aanvliegroute van de laagste nestholen. Frank en twee Jannen gewapend met snoeischaren 

knipten zich de oude route omhoog, die nog maar deels zichtbaar was. De zwerm zwaluwen 

had ons bemerkt en hield tijdelijk afstand. Weelderig en manshoog stonden riet en 

brandnetels, bijvoet, avond- en dagkoekoeksbloem. Tussendoor wonden zich de ranken van 

hop, braam en framboos. Een fraaie 

wildernis, maar we moesten er, met name 

boven op de heuvel wel iets aan doen. Het 

was een pittige klus in de warmte. We 

waren eigenlijk ook net iets te laat. Veel 

jonge zwaluwen stonden op uitvliegen en 

onze aanwezigheid verleidde drie ervan om 

dit dan ook te doen. Gelukkig bleven 

tientallen jongen braaf op hun ouders 

wachten, die nog even afstand hielden. We 

werkten snel door, om onze storing zo kort 

mogelijk te houden. Ook boven op de 

heuvel stond riet, daarnaast heel veel 

bijvoet dat gesnoeid werd in wolken 

stuifmeel. Na afloop van de klus keken we 

nog even om, de situatie was al spoedig 

weer normaal. De kolonie kwetterde, in de 

nabijheid riep een buizerd. Een fraai plekje!  

 

 

Op dezelfde dag vond ’s avonds het ringen van de oeverzwaluwen plaats. 

De gecertificeerde ringers Bennie van de Brink en Benno van Hoek konden nu via het 

vrijgemaakte pad naar de wand lopen om aldaar de netten te plaatsen. Er waren veel 

zwaluwen in de lucht die op weg naar de nestingang in de netten vlogen. Na een kwartiertje 

wachten konden er al enkele tassen vol uit de netten geplukt worden. 

Vervolgens is van elke zwaluw de vleugellengte en het gewicht gemeten. Om het gewicht te 

kunnen meten werd de zwaluw in een kokertje geduwd en op een weegschaal gezet. 

Met een tang werd om een van de pootjes een ring gelegd. In deze ring is een uniek nummer 

geslagen bestaande uit een combinatie van letters en cijfers. Tenslotte werd het geslacht 

bepaald door het wegblazen van de veertjes van de cloaca. De cloaca is de opening van het 

lichaam waardoor zowel ontlasting, urine als eieren het lichaam verlaten. 

Heel vaak nestelen de oeverzwaluwen een volgend jaar op een andere plaats. Zelfs het tweede 

broedsel wordt vaak in een andere kolonie gelegd. 

In totaal zijn er 102 gevangen waarvan 38 man, 31 vrouw en 33 jonge vogels. Al geringd 

waren 1x vrouw op 15-5-2021 Kamperhoek, 2 x man op 27-5-2019 waterzuivering Elburg,  

1 x man op 15-6-2019 Veluwemeer, ook in Elburg. 

José Oosthoek heeft over deze ringavond een stukje geschreven in het Huis aan Huisblad. Klik 

hier om dat te lezen. 

https://www.huisaanhuiselburg.nl/reader/74978/1672331/oeverzwaluwen-geteld-en-geringd


    

        
  Bennie en Benno ringen de zwaluwtjes onder toeziend     De vleugellengte wordt gemeten. 

  oog van vogelaars, fotografen, pers en enkele SLE-ers. 

 

 

 

 

 

 

  

 
De ring wordt aangebracht.                                                     De veertjes worden weggeblazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onthulling informatiebord SLE Biodiversiteitproject Bovenweg 80 
 

Op woensdag 14 juli is een klein gezelschap bijeengekomen voor het hek dat het bloemrijk 

grasland ontsluit. Dit grasland is onderdeel van het SLE Biodiversiteitproject. 

I.v.m. de Corona richtlijnen was het aantal genodigden beperkt. 

Staande voor het SLE-hek en geflankeerd door de grondeigenaar Martin van de Kruijk sprak 

Cor Duitman een welkomstwoord. 

  

Hij memoreerde dat Martin via de gemeente in contact 

is gekomen met de SLE. Hij wou namelijk wat doen 

met een stuk grasland. Er is toen door Marlon en Martin 

een plan gemaakt (zie daarvoor de Knotpraten 167 tot 

en met 172). Cor heeft bemiddeld in de verkrijging van 

provinciale subsidies die beschikbaar zijn voor 

landschap en biodiversiteit. Vorig jaar is een deel van 

het perceel ingezaaid met akkerbloemen en ruderale 

vegetatie wat resulteerde in een prachtige bloemenzee 

in de zomer van 2020. Nu, een jaar later, overheerst het 

gras in de weide en is de tijd gekomen om het op 

specifieke wijze te beheren. 

Na de toespraak van Cor ging het hek open en leidde 

Martin het gezelschap rond over de weide. Hij vertelde 

dat dit stuk grond van 1 hectare groot voorheen een 

paarden-en schapenweide was. Enkele jaren geleden 

gingen de schapen en paarden weg en rees de vraag wat 

te doen met dit weiland. Zoals Cor al zei is er toen een 

projectplan gemaakt. Allereerst is er door een 

plantendeskundige een inventarisatie gedaan van alle planten die groeiden op het perceel. Dat 

was een lange lijst. De bedoeling is dat jaarlijks gekeken wordt wat het effect van het 

projectbeheer op de plantengroei is. Het middengedeelte van het terrein is met rust gelaten, 

daar is alleen gemaaid en afgevoerd. Aan de randen van de weide zijn door een loonwerker 

brede stroken gefreesd. Vervolgens zijn de stroken gesleept, glad gemaakt en ingezaaid. Twee 

stroken zijn ingezaaid met akkerbloemen, één strook met ruderale zaden, die leveren een wat 

grover, ruigere vegetatie op 

                                                                                             

Midden in de weide is een bijenhotel neergezet, 

bestaande uit een kast met eiken- en beukenstammetjes. 

In deze stammetjes zijn gaten geboord. De bedoeling is 

dat in de gaatjes bijen gaan zitten. Tot nu toe zijn de 

gaten echter leeg gebleven. Het is niet duidelijk 

waarom de bijen dit hotel niet betrekken. De kast staat 

op het zuiden gericht, mogelijk geven de bomen aan de 

rand van de weide te veel schaduw en is een andere 

plaats geschikter om bijen aan te trekken. Dat is een 

kwestie van proberen. 

 

 

 

 

 



Het grasland wordt 2 á 3 maal per jaar volgens de sinusmethode gemaaid. In het voorjaar 

wordt ongeveer 1/3e deel van de bloemenweide gemaaid. In september wordt een ander deel 

gemaaid met soms een overlap op het eerst gemaaide deel. Het beste is om van binnen naar 

buiten te maaien zodat muizen en insecten hun toevlucht kunnen nemen in het hoge gras. 

Door deze maaimethode een aantal jaren vol te houden krijgen de hier vanouds bestaande 

bloemen de kans het gras te verdrukken, daar kan wel 5 jaar overheen gaan. 

Bijzaaien is niet nodig, de natuur moet zijn gang kunnen gaan. 

Het maaisel blijft enkele dagen liggen om de insecten die er zich in bevinden alsnog de 

gelegenheid te geven om het hoge gras op te zoeken. Ondertussen is het gras tot hooi 

geworden maar niet geschikt om het aan de koeien op te voeren. Er kunnen giftige kruiden in 

zitten zoals het Jacobskruid. Het hooi wordt afgevoerd naar een veehouder in Elburg die het 

als bemesting van het grasland gebruikt. Naast het gras en de bloemen groeit er op de weide 

ook onkruid zoals zuring, dat wordt er met de hand uitgetrokken.  
 

Na enig onderzoek bleek een z.g. balkmaaier 

het meest geschikt te zijn voor het maaiwerk. 

De messen van de balkmaaier gaan heen en 

weer en kunnen op verschillende hoogtes 

versteld worden. Het maaien gebeurt bij 

voorkeur op een hoogte van 10 cm. Het 

gemaaide gras wordt door de V-vorm van de 

maaier naar beide zijden afgevoerd zodat er 

twee rillen ontstaan. Deze rillen kunnen 

gemakkelijk met een grashark bij elkaar 

geharkt worden. 

De balkmaaier is een duur apparaat maar 

dankzij bijdragen van de gemeente, de 

Rabobank, SLE en Martin zelf, kon de maaier 

aangeschaft wordt. De bedoeling is dat de 

balkmaaier ook bij andere projecten ingezet 

wordt. 

 

Het bloemrijk grasland wordt aan twee zijden begrensd door een strook met akkerbloemen, 

aan de andere twee zijden door een houtsingel met 6 plantensoorten en een strook met 

struwelen met 8 plantensoorten. 

Met hulp van een aantal vrijwilligers van de SLE zijn in op deze twee stroken 580 struikjes en 

een aantal bomen geplant. Tegelijk met de groei van de bomen en de struiken komt ook het 

onkruid omhoog. Om dit onkruid te wieden is geen beginnen aan. Uiteindelijk gaan de 

struiken het van het onkruid winnen. 

Martin toonde ons ook de bijenzandbak. Die is ontstaan door tot op 60 cm diepte de zwarte 

grond uit te graven. Vervolgens is het ontstane gat gevuld met wit zand. De wilde bijen maar 

ook wespen hebben hier tunneltjes in het zand gegraven van 5 tot 50 cm. diep waar deze 

insecten zich prima thuis voelen. De uitgegraven zwarte grond is in rilletjes naast de zandbak 

gelegd en ingezaaid met ruderale mengsels. Deze ruderale zaden gedijen het beste in 

verstoorde grond wat rondom de bijenbak geleid heeft tot een bloemenpracht met o.a. 

pionierssoorten zoals klaproos en korenbloem. Dit zijn eenjarige planten. Als op deze plek  

volgend jaar een stukje grond omgewoeld, dus verstoord wordt, komen de zaden van deze 

planten weer boven. Dat zou niet gebeuren in de vaste grond van de strook met akkerbloemen. 

Vervolgens leidde Martin het gezelschap naar het informatiebord gelegen aan de Rode 

Landsweg. 



Het bord is op een kindvriendelijke hoogte geplaatst tegenover een rustbankje. 

Vanaf deze plek is er een goed overzicht over de bloemenweide. Op het bord staan uitleg over 

het biodiversiteitsplan, een plattegrond van het gebied, een aantal vogels en insecten en niet te 

vergeten de sponsoren van het project. Goed zichtbaar zijn de kronkellijnen van het maaien 

volgens de sinusmethode. 

 
Martin besloot zijn rondleiding met het uitspreken van de hoop dat de SLE ook een rol zal 

spelen bij het onderhoud van dit biodiversiteitsproject en dan met name hulp bij het 

bijeenharken van het hooi. 

Tot slot voerde wethouder Lyda 

Sneevliet nog even het woord. Zij 

feliciteerde Martin en SLE met dit 

mooie project wat alleen tot stand kon 

komen door heel veel samenwerking. 

De gemeente zal in de toekomst zijn 

beste beentje voor zetten bij het 

ontwikkelen van andere 

biodiversiteitsprojecten. Onze voorzitter 

Ad merkte op dat bij de oprichting van 

de SLE, 25 jaar geleden, het begrip 

biodiversiteit niet bestond. Wel is 

destijds in de statuten opgenomen dat 

het gaat om de landschappelijke, 

historische en ecologische waarde van 

het buitengebied van de gemeente 

Elburg. De opdracht van de SLE bij de 

diverse projecten is om deze plannen bij 

de gemeente warm te houden. 

 



 

Het hekkenproject 
 

Een hovenier aan de Bovenweg heeft 

voor zijn erf 3 landhekken besteld. 

Het eerste landhek is geplaatst op 

donderdag 8 juli, het dient ter 

ontsluiting van een weiland. 

Het boren van de gaten voor de dampalen 

verliep vlot; er waren geen vreemde 

elementen zoals stenen in de grond. De 

kunst is om deze palen waterpas in de 

grond te krijgen. Meestal lukt dit wel bij 

het aanstampen van de grond. Nu moest 

er zoals op nevenstaande foto te zien is, 

geweld gebruikt worden. Deze foto laat 

ook zien dat Joop de leeftijd der zeer 

sterken bereikt heeft: hij hanteerde met 

groot gemak de sleg en met enkele ferme 

klappen stond de dampaal in het lood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ooievaarsnesten 
 

De SLE beheert 3 ooievaarsnesten. Het is de bedoeling het beheer van de ooievaarsnesten die 

gelegen zijn aan de Stoopschaar en het Puttenerpad over te dragen aan de eigenaren van de 

grond. Voordien zorgt SLE dat de paal van het ooievaarsnest aan de Stoopschaar vervangen 

wordt. Zoals eerder in Knotpraat 171 beschreven is de huidige paal flink aangetast door de 

boktor en blijft dankzij de touwen nog overeind staan. Het nest aan het Puttenerpad wordt 

voor de overdracht nog schoongemaakt. 

Behalve deze drie bevinden zich in en rondom Elburg nog 7 nesten te weten op Old Putten in 

een oude beuk, op het Klooster, het Orgelmuseum, in een wilg op het terrein van het Nieuwe 

Feithenhof, op de Breede Gang en in 2 in hoge bomen op de Strekdam. 

Er zijn slechts 7 jonge ooievaars gesignaleerd op deze nesten. Het koude en natte voorjaar 

was funest voor de jongen. De 7 overgebleven jongen zijn inmiddels uitgevlogen en op weg 

naar het zuiden. Overigens leven er meer dan genoeg ooievaars in Nederland. Hun aantal 

wordt geschat op 1400 paren. Daarvan trekken 900 paren zwevend op de thermiek langs de 

kust naar Gibraltar alwaar ze de zee oversteken om in West-Afrika te belanden. 

De overige 500 paren overwinteren in Nederland. 

 

 

 

 

 



 

De vogelkijkhut 
In 2019 is dit houten fietsrek geplaatst ten behoeve 

van de fietsen van de bezoekers van de 

vogelkijkhut. Het waterschap verleende daarvoor 

een vergunning. 

Onlangs werd Frank opgeschrikt door een brief van 

het waterschap. Een waterschap boa had 

geconstateerd dat het rek er illegaal staat. 

De vergunning was namelijk maar voor één jaar 

verleend. In die brief staat ook dat als het rek er op 

15 oktober nog staat, het waterschap maatregelen 

neemt en wel een last onder dwangsom of een last 

onder bestuursdwang. Er kan ook een proces-

verbaal worden opgemaakt, aansluitend kan de 

officier van Justitie strafvervolging instellen. 

Het is te begrijpen dat Frank na deze grote 

woorden wel even wit om de neus werd. Hij neemt 

binnenkort contact op met een van de hogere heren 

van het Waterschap om de zaak in der minne te 

schikken. In 2019 was er nog sprake van dat de 

zomerdijk waar het hek geplaatst is, verhoogd zou 

worden zodat het hek verplaatst moest worden. De 

dijkverzwaring gaat niet door dus het hek kan op 

deze plaats blijven staan. 

 

 

 
De uitbundig gegroeide wilgen vormen een tunnel met     De vogelaars worden op het pad gehinderd door hoog                                                                                                                                                                                      

een dak van bladeren.                                                             opgroeiende brandnetels Het pad wordt geleidelijk 

                                                                                                  smaller, de houtsnippers zijn verdwenen. 


