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                                                                                                          Elburg, 11 november 2022  

Beste vrijwilligers, 

 

Tot nu toe hebben we een zacht najaar waarbij de temperaturen aangenaam zijn. Dat is fijn 

voor de portemonnee want de thermostaat hoeft minder vaak omhoog gedraaid te worden. 

Maar nog fijner is het dat de buitenwerkzaamheden van de SLE niet worden verstoord door 

onguur weer. De planning loopt daardoor geen vertraging op en het is gewoon lekkerder 

werken met een zonnetje erbij dan in kou en regen. Afgelopen tijd hebben we alweer wat 

klussen mogen afronden en zijn er wat klussen opgestart. Op de hoek van de Huisdijk met de 

Vaarbekerweg staan de knotwilgen er weer kaal bij en zij kunnen zich na de winter weer 

opmaken voor een nieuwe groeiperiode. Er is op enkele locaties ook weer begonnen met het 

bestrijden van de Amerikaanse vogelkers. Aan de Berkenweg is al een slag gemaakt met het 

terugdringen van deze ongewenste soort en ook aan de Schootbruggeweg zijn onze 

vrijwilligers de strijd aangegaan. Op laatstgenoemde locatie heeft op 5 november de 

Landelijke Natuurwerkdag plaatsgevonden. Met ongeveer 65 personen konden we op het 

terrein van SBNL een bijdrage leveren aan het onderhoud van het landgoed "Huis op de 

Bergen". Vergezeld door een stralend zonnetje, dat dus ook deze dag aanwezig was, hebben 

we de heide opgeschoond, heggen gesnoeid, vogelkers bestreden en een fruitboom geplant. 

Wederom dank van mijn zijde voor al de vrijwilligers die een taak hadden in de 

voorbereiding van deze dag of een taak hadden op de dag zelf. Leuk ook om naast onze 

vrijwilligers te zien dat er veel nieuwe gezichten waren die ook een steentje willen bijdragen 

aan de natuur. Verder was wethouder Henk Wessel nog van de partij om namens het 

gemeentebestuur van Elburg blijk te geven van hun waardering. Voor iedereen was er een 

heerlijke Deense krakeling aangeboden door het college van burgemeester en wethouders. 

Samen met een goed verzorgde lunch, rondleidingen over het landgoed en het daar 

gevestigde stroperijmuseum kunnen we terugkijken op een leuke en gevarieerde dag. Ook 

zijn er contacten gelegd om in de toekomst vaker terug te keren op dit mooie landgoed. Het is 

een prachtige locatie waar onze vrijwilligers zeker kunnen bijdragen aan de afwisselende 

werkzaamheden aldaar.  

 

In deze knotpraat zijn weer allerhande onderwerpen opgenomen. In het bijzonder willen we 

als bestuur ook nog stilstaan bij het plotseling overlijden van ons voormalig bestuurslid en 

altijd actieve vrijwilliger Heim Nagelhout. Verderop is een in memoriam opgenomen. In de 

afscheidsdienst hoorden we meer over Heim en zijn levensloop ook buiten zijn activiteiten 

van de SLE om. Wij zullen Heim herinneren als een gewaardeerd lid en wensen Riek en de 

(klein)kinderen en iedereen die Heim kende sterkte toe. 

 

Namens het bestuur, 

 

Sebastiaan Smit 

http://www.landschapselementenelburg.nl/
mailto:knotpraat@gmail.com


   

 

De vrijwilligersavond 

Sinds 15 jaar was het gebruikelijk om het 

werkseizoen in te luiden met een excursie naar een 

natuurgebied. In 2020 ging dit niet door vanwege de 

corona maatregelen. Vorig jaar vierden we in 

september het 25-jarig jubileum van de SLE. Dit 

jaar hadden de virologen het weer over een 

opkomende najaarsgolf. Daarom heeft het bestuur 

besloten om niet op reis te gaan maar een barbecue 

te houden in een nabijgelegen uitspanning. Aldus 

zijn een dertigtal vrijwilligers met partners op 

vrijdag 23 september bijeengekomen in restaurant 

d` Olde Dreiput op het Loo. Het eten was prima 

voor elkaar: Zelf vlees braden in de grote pan, 

verder diverse salades, patates en als toetje ijs uit de 

ijskar. Er werd aan de tafel geanimeerd gepraat, 

onze voorzitter, Sebastiaan hield een inspirerende 

toespraak. Hij stond nog even stil bij het feit dat dit 

het eerste werkseizoen is zonder Eddy. Hij vertelde 

dat de vele taken van Eddy zo goed mogelijk 

verdeeld zijn over de bestuursleden. 

  

 

 

 

Herhaalcursus reanimatie 

Op donderdagavond 29 september werden 

door de instructeurs Gerrit en Jannie Flier de 

puntjes weer even flink op de i gezet. Het blijkt 

dat in een jaar de details van de reanimatie 

handelingen toch wat wegzakken. Met name de 

coördinatie van hartmassage, beademing en de 

bediening van de AED vereiste aandacht. 

Maar na een paar maal oefenen liep alles weer 

gesmeerd. Na de reanimatie oefening op een 

volwassen pop, waar veel kracht vereist is, 

konden we even ontspannen tijdens de 

reanimatie van een babypop waar een krachtige  

reanimatie juist uit den boze is. In 

nevenstaande foto oefent Rob met de duimen 

milde druk uit op de borstkas van de pop. Bij 

de beademing van zo`n kleintje is zachtjes 

puffen genoeg. 

Aan het eind van de avond zijn de certificaten 

aan alle 12 vrijwilligers weer voorzien van een 

handtekening van de instructeurs. 

 

 



 

 

 

 

 

Verwijdering van de Amerikaanse vogelkers alias prunus alias bospest 

 

Traditioneel zijn we de eerste werkdag begonnen met de bestrijding van de Amerikaanse 

vogelkers. Vorig jaar hebben we de houtsingel aan de Berkenweg onder handen genomen. 

Nadien had de zon daar vrij spel en zagen de prunussen de kans schoon om rijkelijk omhoog 

te schieten. Op 26 februari van dit jaar is in deze houtsingel 350 stuks bosplantsoen geplant. 

Om te voorkomen dat de opschietende prunussen deze aanplant verdringen was het weghalen 

van de prunussen hard nodig. In de literatuur worden voor de verwijdering van de vogelkers 

diverse methoden aanbevolen. Wij hebben alle beschreven werkwijzen maar toegepast. 

[behalve de chemische bestrijding natuurlijk]. 

Op vrijdag 30 september zijn we met 12 vrijwilligers dan ook de hele houtwal al knippend, 

trekkend, spittend en zagend doorgegaan. Het verwijderde materiaal is op de bestaande 

houtrillen gelegd. Op zaterdag 8 oktober zijn in een parallel gelegen houtwal met behulp 

van 18 vrijwilligers volgens dezelfde procedure opslag van Amerikaanse vogelkers 

verwijderd. Daarbij werden ook dikkere stammen geoogst die verwerkt zijn tot brandhout. De 

rest is in een greppel tot rillen gestapeld. 

 

 
Anton aan het werk temidden van uitbundig groeiende prunussstruiken. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De onttakeling van het ooievaarsnest achter het gemeentehuis 

 

In januari van dit jaar is in de Knotpraat beschreven hoe fors de paal van het ooievaarsnest 

achter het gemeentehuis door boktor en houtrot is aangetast. Als een palliatieve behandeling 

is in januari van dit jaar een spalkverband aangebracht bestaande uit lange elzentakken, 

omwikkeld door Duct tape. 

De situatie is er echter in de loop van dit jaar niet beter op geworden. De vrees bestond dat bij 

een storm de paal het loodje zou leggen. De eigenaar van het perceel waar het ooievaarsnest 

op staat, heeft geen belang bij handhaving van dit nest en was derhalve niet bereid om mee te 

betalen aan het plaatsen van een nieuwe paal. Na ampel overleg is toen besloten om het nest 

neer te halen en af te voeren. 

Op dinsdag 4 oktober zijn een zestal vrijwilligers daarmee aan de slag gegaan. Frank had 

een tot in details uitgewerkt plan gemaakt om de paal met het nest veilig om te laten vallen. 

Nadat de elzentakken van de paal zijn gehaald werden de bouten verwijderd waarmee de paal 

aan de houten fundatie vastgemaakt was. Deze bouten zijn vervangen door beiderzijds 

houtklemmen. Aan deze klemmen werd een lang touw bevestigd. Vervolgens werden de 

kabels één voor één losgemaakt. Ondertussen was er een lang touw zo hoog mogelijk aan de 

paal bevestigd. Enkele vrijwilligers stonden op het Puttenerpad om het touw strak te houden. 

De bedoeling van dit touw was om de paal statig te laten vallen om het nest te sparen. Op 

commando van Frank werden tenslotte vanaf een flinke afstand de houtklemmen met behulp 

van de touwen losgetrokken. Na een lichte tractie aan de laatst overgebleven kabel aan de 

landzijde stortte de paal met nest ondanks wanhopig trekken van de mannen op het 

Puttenerpad, hard op het weiland neer. 

Het nest spatte uiteen, was niet meer te redden en is als oud ijzer gelijk  met de gezaagde 

paalresten afgevoerd naar van Werven. 

 

 
De duidelijk verzwakte nestpaal.                                 De ooievaars kunnen niks met dit nest. 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

Wilgen knotten aan de Huisdijk 

 

Op vrijdag 14 oktober en zaterdag 22 oktober was er een flinke knotklus bij de familie van 

Wijhe aan de Huisdijk in Doornspijk. Voor de zesde maal in het bestaan van de SLE hebben 

we op deze twee dagen de 77 wilgen geknot die op het erf van de familie staan. 

De vader van de heer van Wijhe was een liefhebber en heeft op allerlei plaatsen rondom de 

boerderij staken geplant die nu tot volle wasdom zijn gekomen. 

De familie van Wijhe heeft van de gemeente vergunning gekregen om alle opstallen inclusief 

de boerderij te slopen. Daarvoor in de plaats mogen er 3 vrijstaande woningen gebouwd 

worden. I.v.m. met deze sloopplannen is op hun verzoek de knotdatum naar voren geschoven. 

De eerste knotdag zijn er langs de oprijlaan 28 wilgen aangepakt. Dit was voor het laatst 

gebeurd in 2017, derhalve waren de staken flink van dikte en moesten met de motorzaag 

gesnoeid worden. De wilgen rondom het weiland, gelegen achter de boerderij waren in 2019 

geknot. De staken waren dan ook dunner en konden op de tweede knotdag deels handmatig 

gesnoeid worden. Al het snoeimateriaal is op hopen gelegd als prooi voor een versnipperaar. 

 

   
Koffie, broodjes en snert van mw. Van Wijhe werden voor de   Een door scheuring vreemd gevormde wilg. 

laatste maal geserveerd in deze schuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De natuurwerkdag 

 

Nadat enkele jaren de natuurwerkdag werd gehouden op het landgoed Zwaluwenburg is dit 

jaar gekozen voor het landgoed Huis op de Bergen. In 2008 en 2009 vond de natuurwerkdag 

ook plaats op dit terrein. Sinds 2012 zijn echter we om verschillende redenen niet meer actief 

geweest op het landgoed. 

Het landgoed ligt ten zuiden van het dorp Doornspijk tegen de zandverstuiving van de Haere 

aan. Het terrein is een afwisseling van heide, grove den (Pinus sylvestris), zeeden (Pinus 

pinaster) en verspreid liggende stukken bos. Het landgoed ligt in de buurtschap Wessinge. 

Centraal in het landgoed ligt het Huis op de Bergen. Dit zomerhuis is in 1941gebouwd door 

aannemer Willem Deetman uit Elburg. De heide rondom het huis was toentertijd nog kaal: 

vanuit de woning keek men over de heidevelden naar de Woldberg, de witte stuifduinen van 

Doornspijk en een groot bos met zeedennen. Het huis is gebouwd in opdracht van de familie 

van Soest die het als zomerverblijf gebruikte. Na het overlijden van de heer en mevrouw van 

Soest erfde hun dochter mevrouw Viola van Vossen-van Soest het landgoed. Zij zag op den 

duur het beheer van het landgoed niet meer zitten en heeft het landgoed in 2005 geschonken 

aan het SBNL Natuurfonds. Dit is een landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet 

voor natuur, landschap en erfgoed dat door particulieren en agrariërs wordt beheerd. 

Na het overlijden van Viola van Vossen wordt het Huis op de Bergen in de zomer verhuurd 

aan de donateurs van SBNL. 

 

Op het landgoed ligt ook een met riet gedekt daglonershuisje. Destijds werd het ook wel het 

“Huus van Spaan” genoemd, genoemd naar Gerrit Spaan die een van de twee kamers ter 

grootte van 2.50 bij 2.50 bewoonde. In de andere kamer woonde de familie van den Dragt 

met 8 personen. Deze kamer is een soort museum geworden met klaptafel en boerenstoelen, 

de heerd met alles wat daarbij hoort, de turfbak, de broodspinde enz. 

 

 

 
Het Huis op de Bergen                                                        Het daglonershuisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Op vrijdag 28 oktober is er voorwerk gepleegd. Het verzamelpunt was het erf van de 

beheerderswoning, Schootbruggeweg 22. Aldaar werden we hartelijk ontvangen door Cees 

van Geel, de beheerder van het landgoed. Naast zijn woning heeft hij een schuur ingericht als 

stroperijmuseum. Voor meer informatie over dit museum zie het artikel in het Huis-aan-

Huisblad van 25 oktober. Om dit artikel te lezen, klik hier (ctrl+klikken). 

Cor had een aantal bomen geblest. Met behulp van 16 vrijwilligers zijn deze bomen geveld, 

in stukken gezaagd en versleept. Behalve dennenhout kwam er ook eikenhout vrij, dit hout 

wekte de begeerte op van de bezitters van een houtkachel en werd spoedig afgevoerd.  

 

 
De koffie en broodjes nuttigden we buiten voor het stroperijmuseum. Op de voorgrond rechts Cees van Geel. 

 

 

Vrijdag 4 november, daags voor de natuurwerkdag, werden aan de hand van het door Ad 

bijgewerkte draaiboek de nodige voorbereidingen getroffen.  

De SLE-tent werd opgezet, de stoelen en tafels geplaatst, spullen voor de catering klaargezet. 

Met de 5 groepsleiders werd een rondgang langs de werkplekken gemaakt. Verder werd die 

ochtend het grove zaagwerk afgerond. 

 

 

 

 

 

https://www.huisaanhuiselburg.nl/reader/69575/2482379/stroperijmuseum-doornspijk-wat-ik-hier-laat-zien-is-een-unieke-collectie#p=17


 

 

 

 

 

Zaterdag 5 november was het dan zover: om kwart voor negen verzamelden zich op het 

terrein voor de beheerderswoning 65 deelnemers aan de natuurwerkdag waaronder 

20 SLE-ers en 9 kinderen. 

Onze voorzitter Sebastiaan sprak een welkomstwoord en stelde de groepsleiders voor. 

Na het uitdelen van de gereedschappen ging eenieder naar het uitgekozen werkterrein. 

Een groep ging onder aanvoering van Cor rondom het daglonershuisje de beukenhaag 

snoeien en Amerikaanse vogelkers verwijderen. Ook werd op het erf een fruitboom geplant. 

Twee andere groepen gingen aan weerszijden van het pad naar het Huis op de Bergen de daar 

welig tierende prunus bestrijden. Het snoeimateriaal konden ze kwijt in al bestaande 

houtrillen langs het pad. Tenslotte gingen twee groepen de heide op bij het Huis op de Bergen 

om daar prille dennenboompjes uit de grond te trekken of uit te spitten.  

Onder de deelnemers was een familie bestaande uit vader en moeder met 3 volwassen 

kinderen met aanhang. Zij beschouwden het als een familie-uitje. Ook werd er hard gewerkt 

door een SLE-gezin met kinderen. In de pauze voerde wethouder Wessel het woord: hij deed 

een oproep aan de aanwezigen om als vrijwilliger bij de SLE dit werk in de natuur voort te 

zetten. Hij kwam overigens niet met lege handen: de Deense fruitkrakelingen vonden gretig 

aftrek. Na de pauze leidde Cees van Geel mensen rond in het stroperijmuseum, Tom Bergstra 

gaf een informatieve rondleiding over het landgoed. De kinderen konden zich uitleven met 

het in elkaar spijkeren van nestkastjes en het maken van vetbollen. De lunch was zoals 

gebruikelijk voortreffelijk verzorgd door de dames van de catering. Na de lunch is er door 

enkele ploegen nog doorgewerkt. Om 14 uur is er gestopt met werken zodat er nog voldoende 

tijd was om alles op te ruimen. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde 

natuurwerkdag in een mooie omgeving. Maar…we komen terug! 

 

 



Prunus trekken bij het daglonershuisje. 

 

 

 

 

De vogelkijkhut 

 

Rondom de vogelkijkhut hebben diverse werkzaamheden plaats gevonden. 

Allereerst is de schade ontstaan door brandstichting hersteld. De aangetaste planken zijn 

vervangen, het infobord is opnieuw geplaatst en aangebracht op de hut. 

De toegang tot de hut is bemoeilijkt voor scooters door middel van het plaatsen van een sluis 

bestaande uit een hek met aan weerszijden een hekwerk. Verder zijn de wilgen langs het 

toegangspad gesnoeid. Rondom de hut is de borstwering bijgewerkt zodat de vogelaars vrij 

uitzicht op het rietveld houden. 

 

 
De vogelkijkhut, hier in oude luister hersteld.                      Wandelaars moeten al moeite doen om deze 

                                                                                                   hindernis te passeren, laat staan scooters en andere    

                                                                                                   tweewielers. 

 

. 

Mededelingen van het bestuur 

 

Hilco Klein heeft zich teruggetrokken als vrijwilliger bij de SLE. 

 

Als nieuwe vrijwilliger verwelkomen we Steven van Aperlo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   In memoriam Heim Nagelhout 

 

Onze vrijwilliger en oud-bestuurslid Heim Nagelhout is op 16 oktober onverwacht in zijn 

slaap overleden. Wij gedenken hem als een trouwe SLE-vrijwilliger. 

Heim had een elektrotechnische opleiding en heeft jarenlang lesgegeven op technische 

scholen. Naast de techniek had hij een groen hart en bekwaamde zich in de pomologie (leer 

van het fruit en de fruitsoorten).  

Met zijn kennis en kunde heeft hij de hoogstambrigade van de SLE geruime tijd van advies 

gediend. Ook heeft hij vele snoeicursussen gegeven aan geïnteresseerden en aan bezitters 

van een boomgaard, met de bedoeling dat zij voortaan hun fruitbomen zelfstandig konden 

snoeien. Gewapend met een lange stok gaf hij de laatste jaren aanwijzingen met beide 

benen op de grond. 

Heim was ook een bekwame zager. Privé heeft hij vele bomen omgezaagd en verwerkt tot 

brandhout. Op zijn erf stond altijd een aanzienlijke voorraad openhaardhout. De SLE heeft 

op onze werkdagen dan ook dankbaar gebruik gemaakt van zijn zaagkwaliteiten. 

  Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. 

 

  

 
Heim staat hier op een natuurwerkdag op het landgoed Zwaluwenburg klaar om met de stok aanwijzingen te geven. 


