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Inleiding en toelichting op het jaarverslag 2021
Het jaar 2021 is een belangrijk jaar geweest voor de stichting Buur maakt Natuur. We hebben enerzijds een
aantal belangrijke aandachtspunten van de afgelopen jaren kunnen afronden:
 De Leader subsidie is ook financieel afgewikkeld en heeft een aardig positief saldo opgeleverd;
 De inrichting van het terrein De Watertap kon dit jaar definitief afgerond worden.
 Het bestuur van Buur maakt Natuur is uitgebreid en heeft de vacatures van secretaris en vice-voorzitter
kunnen invullen. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte.
Anderzijds hebben we het aantal donateurs en vrijwilligers beide flink kunnen uitbreiden:
 De samenwerking met Greenchoice is in het begin van dit jaar opnieuw opgestart. Hun klanten kunnen
via het loyaliteitsprogramma ‘Samen Greenchoice’ aan Buur maakt Natuur doneren. Door Greenchoice
wordt daar dan 50% aan toegevoegd. Deze samenwerking, die gestart is in 2020, heeft inmiddels 546
nieuwe donaties opgeleverd.
 Het aantal vrijwilligers, dat periodiek de handen uit de mouwen steekt op de diverse terreinen die de
stichting beheerd, is inmiddels de 40 gepasseerd. Elk van de terreinen, ’t Knapperslag, De Watertap en
het natuurpark Overstegen, heeft een groep vrijwilligers georganiseerd, die het beheer uitvoeren
volgens de beheersplannen van het betreffende terrein.
Het verloop van de donaties aan Buur maakt Natuur in de loop der jaren.
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Ook zijn er omstandigheden die tegen zitten. De corona-pandemie heeft er voor gezorgd dat regelmatig de
geplande werkdagen op de terreinen, geen doorgang konden vinden. Met name in natuurpark Overstegen
heeft dat op bepaalde momenten geleid tot diverse achterstanden in het beheer.
Gezien de groei van de donaties, in aantallen en in geld, is het bestuur van Buur maakt Natuur op zoek naar
een derde terrein dat we in eigen beheer nemen. Er zijn op dit moment een tweetal terreinen in beeld.
In de volgende hoofdstukken hebben we een aantal activiteiten van het afgelopen beschreven. Deze
opsomming is niet volledig, maar geeft een goed beeld hoe de stichting Buur maakt Natuur bezig is. De
verhalen en foto’s zijn eerder gepubliceerd in nieuwsbrieven en op de website.
Het bestuur van de stichting Buur maakt Natuur, 10 januari 2022.

Bomen en struiken aangeplant op De Watertap
Op 13 maart 2021 hebben vrijwilligers in natuurterrein De Watertap nieuwe bomen en struiken aangeplant.
Hiermee wordt het rivierduin versterkt en krijgt het natuurlijkere randen. De aanplant heet plaatsgevonden op
de middelste natuurakker tussen de Watertapweg en het spoor. Aan de zijde van de sportvelden is een
nieuwe houtwal ingeplant als extra afscherming tussen een drukke wandelverbinding en het gebied, zodat er
meer rust ontstaat op de akker.

In verband met langere levertijden van kwalitatief goed inheems plantgoed is dit al eind 2020 besteld. Net
voor de sneeuw van februari werd het geleverd en tijdelijk ingekuild. Wachten tot na corona, met het
groeiseizoen voor de deur, was niet mogelijk. De vrijwilligers hebben tijdens het werk in de buitenlucht
voldoende afstand tot elkaar gehouden.
Wij zijn blij dat De Watertap hiermee betreft inrichting echt klaar is. De komende jaren zullen wij ons vooral
gaan inzetten op juist natuurbeheer en proberen wij de natuurakker te behouden. Hiervoor zal af en toe
bewerking op de akker plaatsvinden. Binnenkort wordt de noordelijke akker deels opnieuw ingezaaid.

Gerard ter Heijne.

Zomer in natuurpark Overstegen
De vrijwilligers van werkgroep De Groene Knoop hebben zich deze zomer weer volop ingezet in Natuurpark
Overstegen te Doetinchem. In het prachtige park groeit en bloeit dit jaar veel, mede door het vochtige weer.

Na een lang jaar van corona maatregelen was het deze zomer voor het eerst weer mogelijk om alle
vrijwilligers tegelijkertijd in het park te ontmoeten en dat deed iedereen toch wel goed. In gezelschap samen
met anderen werken in het park is altijd leuker dan zelfstandig klusjes op te pakken.
Na drie droge jaren in Doetinchem is 2021 nu toch wel een bijzondere. Met regelmaat vallen er stevige buien
en zijn er langdurige perioden met regen. Dit zorgt ervoor dat het goed nat is in het Natuurpark. De poelen
en vijvers staan vol water, soms tot op het wandelpad aan toe en ook de twee beken die door het park
stromen (Rozengaardsebeek en de Doetinchemse Slinge) zijn tot op de nok gevuld.

Als werkgroep hebben wij een beheerschema, alleen is een schema niet altijd goed na te komen. Zeker nu
is het een hele uitdaging voor ons om bepaalde hooilandjes te kunnen hooien, simpelweg omdat ze te nat
zijn of onbereikbaar zijn. Als werkgroep hebben we nu de toestemming van het Waterschap Rijn en Oude
IJssel om een simpele constructie te maken zodat we over de Slingebeek (synoniem voor Doetinchemse
Slinge) bij het eiland kunnen om het te maaien, de komende weken gaan we dat realiseren.
En ook de bramen groeien hard, daarom hebben onze vrijwilligers zich de afgelopen tijd vooral bezig
gehouden met het vrijhouden van paden in het park zodat gasten er veilig kunnen wandelen of fietsen.
De regen doet ook veel goed, er bloeien meer planten dan
de afgelopen jaren hebben gedaan en de bomen krijgen
even rust om bij te trekken. Bij een wandeling door het park
zie ik enorm veel insecten, vlinders, zweefvliegen, solitaire
bijen, sprinkhanen en nog veel meer soorten. Vooral als
het wat warmer is en de zon schijnt komen ze tevoorschijn.
De stijlwand voor wilde bijen is bijzonder in trek, gezien het
aantal uitvlieg gaten. Ook planten die ik dacht verdwenen
te zijn zag ik weer zoals rode ogentroost en peperkers en
boslathyrus. Hier en daar is het Jacobs kruiskruid helemaal
kaalgevreten door de rups van de St Jacobsvlinder, de
meeste rupsen bevinden zich nu in de verpoppingsfase.

Dat we weer richting het najaar is te zien aan de bessen van de gevlekte aronskelk. Als ik door de grote
weide loop geniet ik volop van alle kleuren geel blauw en roze, het is een bloemenzee. Ik nodig u uit voor
een mooie wandeling door het natuurpark! Ziet u ons werken (in herkenbaar groen hesje), en u hebt vragen,
stel ze dan gerust aan ons!
Han Hensing

Monitoring vleermuistorens
Op donderdag 2 september heeft voor het eerst een officiële inspectie plaatsgevonden van de
vleermuistorens op ’t Knapperslag en in Natuurpark Overstegen. Helaas hebben we nog geen sporen van
vleermuizen aangetroffen, maar zijn ons tijdens de inspectie wel wat andere dingen opgevallen.
Het ‘vleermuiseiland’ op ’t Knapperslag juni 2020.
De twee vleermuistorens maken deel uit van een
grotere constructie gemaakt voor vleermuizen en
oeverzwaluwen. Ze bestaan beide uit een toren
(zomerkwartier) en een kelder (winterkwartier).
Hier verblijven vleermuizen in de winter in de
kelder waar het vorstvrij blijft en ze in winterslaap
kunnen en zomers in de zolder waar het warm is
en ze de dagen kunnen doorbrengen voor ze ’s
avonds weer op jacht gaan naar insecten. De
oeverzwaluwwand is voor de kelderconstructie
gebouwd, en begin 2020 zijn beide constructies
opgeleverd.
Natuurpark Overstegen
Het vleermuisverblijf in het natuurpark is mooi aan het dichtgroeien, hij valt door de begroeiing al niet zo
meer op. In de toren werden helaas geen vleermuizen aangetroffen, ook geen sporen als poepjes en/of
prooiresten. Denk daarbij aan resten van nachtvlinders en schildjes van kevertjes. Wel zaten er meerdere
vlinders in de
toren die daar beschutting zoeken. En waren er rondom de toren (zowel binnen als buiten) meerdere oudere
nesten van vogels te vinden. De constructie heeft daarmee zeker al een positief effect.
Binnenkant van de toren waar vleermuizen kunnen
verblijven

’t Knapperslag
Hier viel vooral het aandeel insecten op, tientallen kevertjes en spinnen leefden beschut in de toren. Ook
waren er tientallen hooiwagens (spinnen) die er hun beschutting hadden gevonden. Bovenin de toren is een
afgesloten kerkuilenkast aangebracht, deze had zowaar ook leven. Er zaten twee jonge holenduiven in. Dit
is een vrij kleine duivensoort die vooral leeft in natuurlijke holen langs bosranden en kleinschalig
akkerlandschap.
De vleermuiskelders zijn ook bekeken, er zijn geen sporen aangetroffen van bewoning door vleermuizen. In
de winter zal hier een telling plaatsvinden. Het kan altijd meerdere jaren duren voordat soorten een nieuw
habitat hebben ontdekt. Wij blijven het de komende jaren intensief volgen, goed om te zien was dat de
kelders vorstvrij zijn gebleven en relatief vochtig waren.
Wilber Thus

Burendag op 25 september 2021
Mooi weer, leuk programma dus alle ingrediënten voor een mooie dag in de natuur waren aanwezig op de
Burendag van zaterdag 25 september.

Wethouder Lambregts opende de dag met veel waardering voor wat er door de Stichting Buur maakt Natuur
in de afgelopen periode is bereikt. Het afronden van de inrichting en de financiering van de terreinen ’t
Knapperslag en De Watertap, het realiseren van een vleermuiskelder, het betrekken van enkele grote
organisaties zoals Trees for All en Greenchoice. En natuurlijk kwam ook het opstarten van een derde locatie
ter sprake waarover binnenkort concrete gesprekken gevoerd gaan worden.
Naast de informatietafel van Buur maakt Natuur waren ook een aantal andere organisaties aanwezig. De
Bijenvereniging Doetinchem met allerlei materialen en producten die samenhangen met het houden van
bijen.
Het IVN met haar waterkar waarmee het leven in de twee poelen bekeken kon worden. Een activiteit die
bijzonder door de aanwezige kinderen gewaardeerd werd. Ze waren er niet weg te slaan!

De stichting In Goede Aarde demonstreerde het bodemvoedselweb, het netwerk van schimmels en
bacteriën dat in een gezonde bodem te vinden is en hoe de bodem verbetert kan worden door toepassing
van levend compost.
De inwendige mens werd versterkt door de Kinderboerderij Kokiezier, zeer op prijs gesteld door de
aanwezigen.
In twee groepen maakten de bezoekers kennis met het terrein ‘t Knapperslag. De kenmerken van het
landschap, de bijzondere inrichting en de flora en fauna die er inmiddels te vinden is. En als speciale
attractie kon alleen op die dag de vleermuiskelder van binnen bezocht worden. Sinds de oplevering een half
jaar geleden zijn er nog geen (vleermuis)bewoners geconstateerd en kon de kelder met al haar ruimtes voor
zomer- en winterbewoning, bezocht worden. Drie uur achterelkaar gingen kleine groepjes naar binnen om te
bekijken hoe zo’n kunstwerk eruit ziet.
Als laatste activiteit vertrokken nog enkele bezoekers naar het Natuurpark Overstegen en het terrein van De
Watertap om daar rondgeleid te worden. Met een vijftigtal bezoekers konden we de dag tevreden afsluiten.

Landelijke natuurwerkdag op 6 november 2021
De Natuurwerkdag van 6 november bij Buur maakt Natuur was er toch eentje met een hoge WAUW factor.
Mensen konden aan de werkdag meedoen op drie van onze locaties, en daar werd met enthousiasme
gebruik van gemaakt. Maar liefst 45 volwassenen en 2 kinderen hielpen in de natuur met uiteenlopende
klusjes!
Wat een enthousiaste opkomst op De Watertap!
Vanuit de naaste omgeving maar ook van kilometers ver weg kwamen er mannen én vrouwen naar het
terrein De Watertap in Gaanderen om te helpen. Het weer was goed en na een korte briefing stapten 22
man en vrouw vol goede werklust het terrein op en het bos in om voor ons ongewenste soorten te
verwijderen. Heel wat Amerikaanse vogelkers werd omgezaagd en uitgestoken. Bij de poel werd riet
afgestoken, wilgenopslag getrokken en hier en daar bramen verwijderd.
Een flinke klus deze werkochtend was het helpen plaatsen van een insectenhotel op onze ‘noordakker’. Een
aantal jaren geleden zegde StAM, de Stichting Achterhoek Mooi, ons het hotel als gift toe. Cliënten van
Estinea bouwden het hotel en nu het dan klaar was, kon het 100 kilo zware gevaarte met vereende krachten
geplaatst worden, tegenover één van de panelen waarop bezoekers informatie over De Watertap kunnen
lezen.
Vrijwilligers van StAM, van De Watertap en de andere werkers die op deze Natuurwerkdag af kwamen
konden onder het genot van een kop warme erwtensoep tevreden terug kijken op de werkochtend! Vele
wandelaars hebben het insectenhotel inmiddels al van dichtbij bekeken. En nu hopen we natuurlijk dat de
bijen en andere insecten dat komend jaar ook zullen doen!

De werkochtend op De Watertap

Klein maar gemoedelijke werkdag in Natuurpark Overstegen
De natuurwerkdag in Natuurpark Overstegen werd helaas iets minder bezocht dan de andere terreinen,
maar de resultaten van de werkzaamheden waren hier beslist niet minder. Enthousiaste deelnemers hielpen
mee met de werkgroep De Groene Knoop met het voorkomen van het dichtgroeien van de oevers van de
Slingebeek.
Langs de beek werd de vele opslag van wilgen en elzen verwijderd zodat er weer volop lichtinval kan
toetreden, belangrijk voor de vele orchideeën en andere planten. Enkele mooie groepjes elzen werden
bewust gespaard. Wilgen werden geknot en tussendoor was er koffie en een lekkere lunch. Deelname van 5
mensen uit de eigen groep en 3 zeer gemotiveerde bezoekers die stevig de handen uit de mouwen staken.

Harde werkers in het Natuurpark

Bomen vellen op ’t Knapperslag?
Een verbaasde wandelaar of fietser krabde zich waarschijnlijk achter de oren, zijn ze nou bomen aan het
vellen op ’t Knapperslag? In zekere zin was dat inderdaad waar de ochtend om draaide. Om 09.30 uur ’s
morgens stond er een enthousiaste en gedreven groep van 14 volwassenen en 2 kinderen aan ‘de poort’

van het terrein. Zo enthousiast dat ze het liefst direct van start wilde, maar zich eerst toch even moesten
bijten door een korte introductie en uitleg over gebruik van gereedschappen.
Uiteindelijk ging men als een speer aan de slag in de hoge houtwal op het terrein. Deze houtwal is circa 8
jaar geleden aangeplant met inheemse soorten, goed voor insecten en vogels die er zeer dankbaar gebruik
van maken. In de wal waren enkele ongewenste populieren/wilgen opgekomen die deze waardevolle
struiken dreigden te verstikken. En dus vielen de ‘bomen’ bij bosjes wat zorgt voor meer licht en groeiruimte
voor de andere bomen.
Tussendoor werd een lekkere kop koffie met koek verzorgd en werd het geplande werk spoedig voltooid.
Leuk aanstekelijke enthousiasme en leergierigheid van de deelnemers.

Gezelligheid op ’t Knapperslag

