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Evaluatie Natuurpark Overstegen 2020 
 
Door Han Hensing,  
vrijwilliger Buur maakt Natuur 

 

Voortgang werkgroep “De Groene Knoop” 
Nadat er in het voorjaar van 2019 in de 
Gaarde was begonnen met de geleidelijke 
omvorming van een Amerikaans eikenbos 
(90 % Am eiken) naar een meer 
natuurlijker bos met meer inheemse 
soorten (b.v. zoete kers, fladder iep, 
zomerlinde, haagbeuk, hazelnoot, e.d.) 
volgde er in 2019 een zeer droge zomer. 
Veel nieuw aangeplante heesters en 
bomen overleefde de hitte niet.  
 
Begin 2020 werden er weer enkele 
honderden stuks bosplantsoen geplant en 
gelukkig ondanks weer een droge zomer 
was het resultaat goed te noemen. In hetzelfde bos is tijdens de zomer en erna met man en macht 
gewerkt om kiemplanten van de Amerikaanse eik uit de grond te trekken. Tevens werden er bramen 
uitgestoken en enkele zware Amerikaanse eiken geringd zodat deze langzaam op een natuurlijke 
wijze afsterven, maar tegelijk nog geruime tijd een plek vormen voor allerlei organismen b.v. 
spechten en diverse paddenstoel soorten. 
 
Naast hetzelfde gebied bevinden zich enkele kikkerpoelen. Deze poelen zijn in september 2020 
geschoond en waar nodig uitgediept. Tevens werden er nog 2 grotere poelen bij gegraven en een 
dubbele nestgelegenheid voor ijsvogels gecreëerd. Vooral vanaf de Gaarde geven de opgeknapte 
poelen ni een fraai beeld. Geregeld verblijven hier een drietal reeën prachtig zo dicht bij de stad. 
Maar helaas ook invasieve exoten vinden hun weg naar dit gebied zo werd er een Geknobbelde 
Amerikaanse rivierkreeft tijdens de werkzaamheden in het gebied gevangen. 
 

De Vrijwilligers 
De vrijwilligersclub van “De Groene Knoop” telt totaal 16 
dames en heren waarvan de meeste de 
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of zoals één 
dame ver over de 80 die zich ondanks haar leeftijd zich met 
plezier inzet voor de doelstellingen van de groep. Gelukkig 
blijft het aantal vrijwilligers stabiel, soms valt er iemand af 
door ziekte of b.v. een studie welke tijd vergt maar dan 
staat er zo weer een nieuwe vrijwilliger op de stoep. 
Algemene conclusie is wel dat een wat jongere aanwas als 
versterking van de groep zou wenselijk zijn. Er wordt met 
veel enthousiasme gewerkt, naast het iets voor de natuur 
doen is ook het sociale aspect erg belangrijk. Helaas door 
de Coronacrisis gaat het allemaal niet makkelijk, we hopen 
samen op betere tijden. 
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Beheer in 2020 
In januari 2020 werden de laatste nestkasten gecontroleerd en schoongemaakt, het broedresultaat is 
divers. Ongeveer 75% van de kasten is in gebruik geweest m.n. door kool en pimpelmees en 
spreeuw. 
 
Eind januari werd de boomgaard gesnoeid, een vrijwilliger uit onze groep heeft zich aangemeld voor 
een cursus snoeien hoogstamfruit, daar hebben we de komende jaren plezier van. Tegelijkertijd werd 
de vlechtheg die rond de boomgaard staat gesnoeid.  
 

Half februari gingen we weer aan de slag 
met enkele vrijwilligers van de Fa. Printing 
Partners met het knotten van een aantal 
wilgen het was de 4e keer dat dit gebeurde. 
 
Eind juni, begin juli werden de hooillandjes 
gemaaid, het maaisel afgevoerd en op 
hopen gezet. De terreintjes ontwikkelen 
zich voorspoedig de bloemrijkheid neemt 
elk jaar verder toe. Eind september begin 
oktober herhaalt dit proces zich. Naast het 
begrazen met Schotse Hooglanders wordt 
incidenteel pleksgewijs een schaapskudde 
ingezet. 
 

Wekelijks wordt er zwerfvuil opgehaald door de nabijheid van scholen is het park een geliefde plek 
om tussenuren en pauzes op te vullen met het nodige zwerfvuil als resultaat. Maar ook andere 
bezoekers laten nogal eens wat achter. Verder hebben in 2020 enkele mensen uit onze groep 
geholpen met werkzaamheden in ‘t Knapperslag bij het maaien van elzen afharken en op hopen 
zetten, leuk om even in een ander gebied werkzaam te zijn. 
 
In het najaar hebben we 4-tal nestkasten voor vleermuizen opgehangen aan de Gaarde, dit om de 
overlast van de eikenproccessierups te verminderen. Bewoners gaan zover in hun angst voor de 
rupsen dat er volop eiken ingesnoerd werden met plasticfolie, geen gezicht en ook niet zinvol.     
 
Na de start van de bouw van de vleermuizenkelder in november 2019 was het 5 maart zover dat de 
opening ervan verricht kon worden. Het is een prachtig bouwwerk geworden, groter dan ik had 
gedacht, met een ingenieus gangenstelsel binnenin. Door een kleine deur mochten we binnen een 
kijkje nemen. Het was tevens ook de laatste keer dat de kelder mensen bezocht zou kunnen worden. 
In het vervolg hooguit 1x per jaar wordt er 
geïnventariseerd. Binnenin zijn enkele nestkasten 
opgehangen voor holenbroeders zoals kauwtjes en 
gekraagde roodstaart. Buiten is er een betonnen 
wand voor oeverzwaluwen geplaatst en ook in het 
zomerverblijf bovenop het winterverblijf is er nog 
nestgelegenheid voor mussen onder de 
dakpannen. De opening werd door een dertigtal 
enthousiaste belangstellende van de werkgroep, 
de bouwers en gemeente bezocht.  
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Educatie 
In 2019 hebben we contact gehad met zowel het Noorderlicht als de Wilhelminaschool om met beide 
scholen een educatieproject op te starten. Helaas door Corona gaat dit voorlopig niet door. 
 

 
 
Biodiversiteit 
Bij de oprichting van onze vrijwilligersgroep in 2014 is het stimuleren van biodiversiteit een belangrijk 
punt geweest, samen met het bewerkstelligen van een groene corridor dwars door de wijk 
Overstegen. Vanaf de Oostelijke Randweg tot de Grote Beek achter de Gaarde is die corridor zo goed 
als gerealiseerd en zal de komende jaren voltooid worden. Op twee plaatsen doorsnijden 
wijkontsluitingswegen het Natuurpark Overstegen, zij vormen een barrière voor m.n. kleine 
zoogdieren en amfibieën. Bij het groot onderhoud aan de wijkontsluitingswegen zou een 
faunapassage onder deze wegen tegelijkertijd aangelegd moeten worden. De droogte van de 
afgelopen jaren vormt een probleem beuken en eiken hebben het moeilijk. Helaas zien we een 
verschuiving van bijzondere soorten naar meer algemene soorten, soorten welke van droogte 
houden nemen toe terwijl andere afnemen. Gelukkig zijn er ook nieuwe vondsten zo was er een 
grote pluk waterviolier in de Rozengaardse beek, een soort welke bij de aanleg van het park (1975) 
ook aanwezig was maar tot dit jaar afwezig was geweest. Eind 2020 heb ik een gesprek gehad met 
het Waterschap Rijn en IJssel om dit probleem te bespreken. Gelukkig ziet ook het Waterschap het 
probleem van verdroging in de stad en is men bereid om oplossingen in de vorm van een stuwtje of 
iets dergelijks na te gaan, we zullen zien wat het resultaat zal zijn.  
 

Problemen 
Het aanlijngebod wordt in het Natuurpark Overstegen jammer genoeg nog steeds niet nagekomen 
waardoor vooral overlast is voor zoogdieren en watervogels, maar ook wandelaars ondervinden 
soms last van loslopende honden. De ganzenpopulatie neemt elk jaar verder toe m.n. de Canadese 
gans. 
 
Tekst: Han Hensing, 12 februari 2021 
 


