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Inleiding en toelichting op het jaarverslag 2022. 
 
Het jaar 2022 is opnieuw een belangrijk jaar geweest voor de stichting Buur maakt Natuur. We hebben 
enerzijds een aantal belangrijke actiepunten van de afgelopen jaren kunnen uitwerken of continueren: 
 
 De zoektocht naar een derde terrein is met een positief resultaat geëindigd. Op 4 augustus 2022 is een 

voormalig landbouw terrein aan de Wrangelaan 5 van bijna 2 hectare aangekocht. Dit keer uit eigen 
middelen en zonder tussenkomst van de gemeente Doetinchem. 
Het terrein is aangemeld bij de provincie Gelderland met de bedoeling om het aan te sluiten bij het 
Gelders Natuur Netwerk (GNN) in de regio.  
 

 In juli 2022 heeft de stichting Buur maakt Natuur de statuten aan laten passen bij de notaris. Dit was 
enerzijds nodig om te voldoen aan de eisen van de WBTR (Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen) 
en anderzijds om de mogelijkheid te creëren volledig in eigen beheer landbouwgrond aan te schaffen, in 
te richten en te beheren. 
 

 De samenwerking met Greenchoice is gecontinueerd en heeft in 2022 geleid tot een stabiele stroom 
inkomsten van donaties van hun klanten. 
  

 Als andere inkomsten bron hebben we in het derde kwartaal van 2022 de COOP en de PLUS bereid 
gevonden om ‘Buur maakt Natuur’ in hun donatie campagne voor statiegeld op te nemen. Voor de 
COOP is die actie verlengd in het vierde kwartaal van 2022. 

 
 Het aantal vrijwilligers, dat een actieve bijdrage levert bij het onderhoud, is voor de diverse terreinen min 

of meer stabiel gebleken.  
 
Een nieuwe ontwikkeling is de toekomst van de boerderij in het natuurpark Overstegen. Tot nu toe had de 
werkgroep De Groene Knoop van Buur maakt Natuur een perceel naast de boerderij in gebruik: een ruimte 
voor vergaderen zo wel binnen als buiten en 2 containers voor de opslag van het gereedschap. Ook de 
bijenvereniging had een stukje grond voor de bijenkasten. Nu is vorig jaar de boerderij leeg komen te staan. 
 
Vanuit deze nieuwe situatie heeft de gemeente Doetinchem aan verschillende natuurorganisaties gevraagd 
een plan te ontwikkelen voor de inrichting, het gebruik en de exploitatie van deze boerderij. Op basis van de 
door de gemeente gestelde kaders en randvoorwaarden moeten er de nodige plannen uitgewerkt worden, 
met een voortrekkersrol hierin voor Buur maakt Natuur. Inmiddels zijn de oriënterende besprekingen en het 
aftasten van de diverse mogelijkheden vrijwel afgerond. 
 

   
 

Het verloop van de donaties aan Buur maakt Natuur in de loop der jaren. 
 
In de volgende hoofdstukken hebben we een aantal activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen 
beschreven. Deze opsomming is niet volledig, maar geeft een goed beeld hoe de stichting Buur maakt 
Natuur bezig is met de natuur. De verhalen en foto’s zijn eerder gepubliceerd in de nieuwsbrieven en op de 
website van Buur maakt Natuur. 
 
Het bestuur van de stichting Buur maakt Natuur, 9 januari 2023. 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0

100

200

300

400

Donateurs

000
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000

Donatie bedrag



Financieel overzicht per 31 december 2022. 

    

Donaties:  IN UIT 

 Donaties tot 01-01-2022 particulier € 69.160,60  

 Donaties dit jaar particulier € 1.080,00  

 Donaties tot 01-01-2022 organisaties € 35.014,90  

 Donaties dit jaar organisaties € 11.754,74  

 Totaal   

    

Bank saldo:    

 Saldo per 01-01-2022 € 62.601,67  

 Totaal in aan donaties in 2022 € 12.834,74  

 Ontvangen Prorail € 5.000,00  

 Jaarlijkse bijdrage gD  € 500,00  

 Opname rekening gD tbv aankoop grond € 14.060,33  

 Onkostenvergoeding SLG natuurwerkdag € 100,00  

 Bankkosten  € 160,90 

 Notariskosten statuten en aankoop Wrangelaan  € 2.397,75 

 Materiaalkosten    € 62,00 

 Vaste lasten  € 302,50 

 Totaal € 95.096,74 € 2.923,15 

Balans: Aankoop Wrangelaan 5:    

   Aankoop kosten   € 84.667,50  

   Afschrijving naar grondwaarde natuur  € 69.615,50 

   Boekwaarde 31-12-2022   € 15.052,00 

   Totaal € 84.667,50 € 84.667,50 

      

 Saldo per 31-12-2022 € 7.506,09  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torenvalken kast resultaten t/m 2022. 
 
Valken maken niet hun eigen nest. Zij maken gebruik van oude nesten van kraaien en duiven of van holten 
in dode bomen. Op de eilanden broedden de valken in het verleden op de grond in de duinen. Torens en 
molens zijn ook in trek. 
De valkenkast moet vóór een meidoornhaag of een houtwal worden geplaatst  met een open uitzicht op het 
oosten. Bevestig de kast aan een vrijstaande boom of paal. Bescherm de kast tegen de steenmarter. Het 
vrouwtje legt vier tot zes eieren, waarop ze ongeveer vier weken broedt, soms wordt ze afgewisseld door het 
mannetje.  
 
In september 2019 is er een torenvalken kast neer gezet op het achter-terrein van ’t Knapperslag. Dankzij de 
medewerking van Theo Weijers van de Nestkastenwerkgroep Zevenaar, is dat tot nu toe een groot succes 
voor de torenvalken populatie in de buurt: 
 

 

 
2020 In het vroege voorjaar werden 4 gelegde eieren 

geteld . In mei/juni waren er 4 kuikens te zien in de 
kast en uiteindelijk zijn alle 4 uitgevlogen en hun 
eigen weg gegaan. 

 
 
 
2021 Dit jaar werden er 3 eieren gelegd. Ook deze zijn 

uitgekomen en alle 3 zijn ze ook uitgevlogen. 
 

 
 
2022 In eerste instantie werden er 4 eieren geteld in de kast. Uiteindelijk bleken er in mei 5 kuikens in de 

kast te wonen. Er bleek toen dat de bodem van de kast verrot was en dus vervangen moest worden.  
 

Het vervangen van de kast op de paal van bijna 4 m hoog, heeft Theo in juni uitgevoerd.  
Naar mate de kuikens groter werden, werd het soms wel krap met z’n vijven in de kast. Zeker toen 
ze de vleugels gingen uitslaan. 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 augustus 2022 – Bijen kijken in Doetinchem. 
 
Zaterdag 27 augustus werd weer de jaarlijkse bijendag georganiseerd, op en rond het terrein van de Groene 
Knoop in Natuurpark Overstegen te Doetinchem. 
Samen met de Doetinchemse bijenvereniging, Buur maakt Natuur (werkgroep De Groene Knoop), 
het IVN en KNNV, de hoogstambrigade Wehlse Broeklanden, en de Bijendirigent werd dit georganiseerd. Er 
waren op deze dag verschillende activiteiten zodat voor iedere bezoeker van jong tot oud iets te beleven 
viel. 
 

        

Zo gaf de bijenvereniging uitleg over het leven van de bij en de rol van de imker daarbij, kinderen konden 
waskaarsen rollen en er waren vele soorten honing te koop. De bijendirigent belichtte de rol van de solitaire 
bij en de oorspronkelijke inheemse zwarte bij. Daarbij gebruikmakend van een power point presentatie en 
ook meegebrachte voorbeelden. 
Het IVN en het KNNV gaven informatie over de Doetinchemse fauna en flora en de mogelijkheid om een 
natuurcursus te volgen die dit najaar weer start. Ook het excursieprogramma van de beide verenigingen 
werd aangeboden aan de bezoekers. 
 
De hoogstambrigade was aanwezig om het belang van de hoogstamfruitbomen te onderstrepen, deze 
verdwijnen in rap tempo uit het landschap. Door nieuwe aanplant, onderhoud en educatie worden deze 
karakteristieke landschapselementen behouden. 
De werkgroep De Groene Knoop van Buur maakt Natuur vertelde tijdens excursies over het beheer en 
drachtplanten in Natuurpark Overstegen. Vooral de enorme droogte en de opmars van bramen en 
brandnetels (door stikstof) was een punt van aandacht voor de mensen. 

 

 

 

Het was een drukbezochte open dag met 
doorlopend allerlei activiteiten. Met 125 tot 150 
bezoekers kunnen we spreken van een geslaagde 
dag, wat ook weer een stimulans geeft om met 
volle kracht verder te werken aan de realisatie van 
de Natuurboerderij De Groene Knoop en de 
verdere ontwikkeling van het Natuurpark 
Overstegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 september 2022 – Onthulling nieuwe terrein en opening bijenhotel. 
 
Op woensdag 7 september heeft wethouder Rens Steintjes van de gemeente Doetinchem het derde (nieuw 
aangekochte) terrein van de stichting Buur maakt Natuur (BmN) geopend. 
Buur maakt Natuur zet zich in om in de gemeente Doetinchem en directe omgeving meer natuurgebieden te 
realiseren. Dit doet de stichting door met schenkingen en donaties van burgers en bedrijven landbouwgrond 
aan te kopen en deze door te ontwikkelen naar (zo veel mogelijk) oorspronkelijke natuur. Voor elke € 6,- kan 
één m2 grond worden aangekocht. Het onderhoud en beheer vindt vervolgens volledig door actieve 
vrijwilligers plaats. 
De openingshandeling bestond uit het onthullen van de nieuwe naam van dit terrein; ’t Zandduin. Ronald 
Langendoen, vice voorzitter van BmN, heeft vervolgens een boeiende uitleg gegeven over dit terrein en 
aangegeven welke plannen er zijn voor de doorontwikkeling komende jaren. 

         

Vanuit historische kaarten is achterhaald dat het terrein vroeger meer glooiend was met duinen maar dat er 
ook een grote natte plek was; een zogenaamd rabattenbos. BmN gaat het terrein maximaal in 
oorspronkelijke staat herstellen waarbij ook rekening zal worden gehouden met het ecoduct ‘Koekendaal’ dat 
hier vlakbij ligt. Het streven is om het terrein in de winter van 2023/2024 in te richten en het aan het Gelders 
Natuur Netwerk (GNN) toe te voegen, daarmee krijgt het terrein definitief de status van natuur. 
 
 
De opening van dit nieuwe terrein werd gecombineerd met de overdracht van een mooi groot insectenhotel 
op het nabijgelegen terrein van BmN De Watertap in Gaanderen. 
 
Het insectenhotel is door de stichting Achterhoek 
weer Mooi (StAM) aan Buur maakt Natuur 
aangeboden. En werd mede mogelijk gemaakt door 
van Dam Verhuizingen en medewerkers en cliënten 
van Estinea die dit prachtige hotel hebben gebouwd. 
De formele overdracht vond plaats door de voorzitter 
van StAM, André Kaminski. Na zijn openingswoord 
heeft wethouder Rens Steintjes een mooi 
naamplaatje op het insectenhotel bevestigd. 
Een insectenhotel is een broedplaats voor insecten 
en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de 
groei van de insectenpopulatie. Met één 
insectenhotel help je verschillende soorten dieren 
tegelijkertijd. Insectenhotels zijn ook erg leuk en 
leerzaam voor kinderen; door te kijken naar de 
verschillende soorten insecten leren ze in no time van 
alles over de natuur. 

 

 
 
 
 
 
 



Buur maakt Natuur als trekker van Natuurboerderij. 
 
In het Doetinchemse Natuurpark Overstegen staat van ouds her een boerderijtje. Deze was tot vorig jaar 
bewoond door de voormalige eigenaar, maar is nu leeg gekomen. Een unieke kans om de boerderij in te 
zetten voor natuureducatie. 
De gemeente is bereid de boerderij beschikbaar te stellen aan samenwerkende natuurorganisaties en heeft 
Buur maakt Natuur gevraagd dit proces te trekken. Een viertal natuurorganisaties zijn hierbij betrokken en 
het doel is om een gezamenlijk programma uit te werken, waarbij het beheer van de boerderij door deze 
clubs gebeurt. 

Foto: Boerderij Natuurpark Overstegen 

De boerderij is van buiten goed onderhouden, van binnen is een forse verbouwing nodig om de ruimtes 
geschikt te maken voor de nieuwe activiteiten. Een traditioneel boerenerf valt ook weer terug te brengen 
rond de boerderij. De locatie is schitterend, dus een unieke kans. 

Maar om met vrijwilligers een boerderij rendabel te maken zonder de natuur van het park geweld aan te 
doen? Een hele uitdaging. Vandaar dat een delegatie onlangs op bezoek is geweest bij het Natuurhus 
Almelo in het Doe-park, om te horen en te zien hoe zij erin slagen om zowel een uitgebreid programma te 
draaien, veel vrijwilligers te betrekken en toch een gezonde financiële balans te houden. 
 
Er wacht ons allen een grote uitdaging, we zullen veel steun en hulp nodig hebben, maar we gaan er voor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 november 2022 – Jeugd natuurwerkdag. 
 
Op de eerste zaterdag van november organiseert de stichting Landschappen NL elk jaar natuurwerkdagen in 
de verschillende provincies. Ook dit jaar hebben de werkgroepen van Buur maakt Natuur voor de 
verschillende terreinen zich daarbij aangesloten. Het is het grootste evenement voor vrijwilligers in de 
natuur. En nieuw dit jaar: er is voor het eerst zelfs een speciale Junior Natuurwerkdag op 4 november 2022.  
 

 
 

Ook op het natuurpark Overstegen is daar op  
die dag uitgebreid aandacht aan besteed. De  
pers was daarbij aanwezig en de voorzitter 
 van SLG (Stichting Landschapsbeheer  
Gelderland). 
Twee groepen van de Wilhelminaschool met 
begeleiding vanuit de school, hadden zich 
daarvoor aangemeld. In het totaal ca. 30 
kinderen zijn die dag met veel enthousiasme  
aan het werk gegaan onder begeleiding van 
de vrijwilligers van De Groene Knoop. 
 
Wilgen knotten, bomen en struiken 
verwijderen, houtrillen maken en zwerfafval 
opruimen: normaal hebben de vrijwilligers van 
De Groene Knoop in Doetinchem de handen 
vol aan het park op orde houden. 
 

Van onderen 
De kinderen genieten, met name van het wilgenknotten. "Je begint te zagen aan de rechterkant van de tak 
en als je hem een beetje door hebt, begin je aan de andere kant. En als hij dan gaat vallen, roep je Van 
onderen", vertelt Selah Wilmink. "Je moet de wilgen knotten, anders groeien ze niet verder. Ik ben wel bezig 
met de natuur. Ik vind dat we wel iets moeten doen aan alle milieuvervuiling en zo." 
(Uit het verslag van Omroep gld). 
 

    
 

 

 
 
 
Aan het einde van de werkzaamheden kregen de 
kinderen hun natuurdiploma uitgereikt. 
 

 


