Voorwoord
2020 is voor een ieder van ons een bijzonder jaar geworden. De pandemie greep om zich heen
en heeft ons allen op de één of ander wijze getroffen. Uiteraard hopen we dat iedereen gezond
is gebleven en, indien onverhoopt toch besmet geraakt, weer snel goed is genezen. Naast
mogelijke gevolgen voor de gezondheid was er ook een groot effect op ons werk, onze hobby’s
en sociale contacten met alle gevolgen van dien. Het einde van de beperkingen zijn nog steeds
niet in zicht en zullen we ook in 2021 blijvend moeten roeien met de riemen de we hebben,
hopende dat we ergens in de zomer weer terug naar het normale kunnen.
Laten we hopen dat we in het najaar eindelijk weer met de vrijwilligers bij elkaar kunnen komen om het
5-jarig bestaan van onze stichting te vieren. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat dan zullen wij u
informeren.
Wij hebben elkaar (te) weinig gezien, maar met ons allen hebben we veel werk verzet zo is te lezen in
ons jaarverslag. Niet alleen hebben de vrijwilligers onder lastige corona omstandigheden controles
uitgevoerd, verouderde kasten vervangen, erfinrichtingen uitgewerkt en zelf 1 bijeenkomst, met
onderlinge “1,5 meter“ afstand, met buurtbewoners van de Suetersweg gehouden. Dus al met al toch
een productief jaar met zeer bemoedigende resultaten.
Ook het bestuur is actief geweest al is vergaderen tegenwoordig lastig en zijn die tegenwoordig
“virtueel” via internet. Dat onze stichting een actieve secretaris heeft dat weten we en daarom
bereiden wij een uitbreiding van het bestuur van 3 naar 5 leden voor, zodat Han meer ruimte krijgt
voor het stimuleren van erfinrichtingen ter versterking van de biodiversiteit. Daarnaast willen we Han
ontlasten zodat hij ook tijd vrij houdt voor zijn passie fotografie. De resultaten van die passie deelt hij
dan weer met ons via de site en de nieuwsbrieven.
Ik schrijf dit voorwoord in het begin van 2021 en weet eigenlijk zeker dat we dit jaar weer flink aan de
weg gaan timmeren. De nestkast controles gaan onverminderd door, en wij verwachten ook in 2021 in
nauwe samenwerking met de gemeente vorm te kunnen geven aan verdere erfverbeteringen.
Het komende jaar gaan nieuwe vrijwilligers, die vorig jaar hebben meegedraaid, voor een deel al
zelfstandig op pad. Dus ondanks de crisis blijft de continuïteit.
Ik reken er op dat we elkaar zoals aangegeven in het najaar gaan zien en weer een gezellige
nabeschouwing van het dan voorbije broedseizoen kunnen organiseren. Allemaal veel succes met de
komende werkzaamheden en blijf gezond!

Frans Kruse. Voorzitter Stichting Hofvogels

2

1 INHOUD
2

Samenvatting ................................................................................................................................... 5

3

Stichting Hofvogels ........................................................................................................................... 7
3.1

Inleiding ................................................................................................................................... 7

3.2

Uitgestelde activiteiten door corona ........................................................................................ 7

3.2.1
3.3

Samenwerking ......................................................................................................................... 7

3.4

Bestuur ontwikkelingen ............................................................................................................ 8

3.5

Vrijwilligers ............................................................................................................................... 8

3.5.1

4

De ringgroep ............................................................................................................................ 9

3.7

Vogelinventarisaties .............................................................................................................. 10

3.8

Digitale verwerking kastcontroles .......................................................................................... 10

Beschermingsplan voor de kerkuil ................................................................................................. 11
4.1

Inleiding ................................................................................................................................. 11

4.2

Doelstellingen ........................................................................................................................ 11

4.3

Erf procedures ....................................................................................................................... 12

4.4

Samenwerking ....................................................................................................................... 13

4.5

Maken en plaatsen van nestkasten ....................................................................................... 13

4.6

Privacyreglementen ........................................................................................................... 13
Kaders en controles ............................................................................................................... 13

NATUURERF, OPMAAT VOOR BIODIVERSITEIT ....................................................................... 15
5.1

Inleiding ................................................................................................................................. 15

5.2

Doelstellingen ........................................................................................................................ 15

5.3

Gebiedsgerichte aanpak ........................................................................................................ 15

5.3.1
6

Decentralisatie van secretariële taken................................................................................. 9

3.6

4.5.1

5

Beperkte kastcontroles ........................................................................................................ 7

aan de slag in Bentelo en Hengevelde .............................................................................. 15

kasthouders en nestkasten ............................................................................................................ 17
6.1

Inleiding ................................................................................................................................. 17

6.2

Ontwikkelingen nestkasten steenuilen .................................................................................. 17

6.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1

Bezettingsgraad nestkasten steenuilen ............................................................................. 18
Ontwikkelingen nestkasten kerkuilen .................................................................................... 18
Bezettingsgraad nestkasten kerkuilen ............................................................................... 19
Nestkasten overige broedvogels ........................................................................................... 19
andere (vogel)soorten........................................................................................................ 19

7

Broedresultaten .............................................................................................................................. 20
7.1

Inleiding ................................................................................................................................. 20

7.2

extra maatregelen .................................................................................................................. 21

7.3

Ontwikkelingen bij de steenuil ............................................................................................... 21

7.3.1
7.4

Broedsels steenuilen verdeeld naar wijk/ buurtschap ........................................................... 22

7.5

Ontwikkelingen bij de kerkuil ................................................................................................. 23

7.5.1
7.6
8

gemiddeld aantal geboren jongen per bezette nestkast .................................................... 22

Overzicht broedresultaten kerkuil ...................................................................................... 23
Broedsels kerkuilen verdeeld naar wijk/buurtschap .............................................................. 24

Communicatie en informatie........................................................................................................... 25
8.1

Inleiding ................................................................................................................................. 25

8.2

Nieuwe website ‘natuurerf’ .................................................................................................... 26

8.3

Tot Slot .................................................................................................................................. 27

Bijlagen:
1:

Spreidingskaart nestkasten en broedgevallen steenuilen 2020

2:

Spreidingskaart nestkasten en broedgevallen kerkuilen 2020

3:

Spreidingskaart erfinrichtingen

4:

Financieel overzicht

4

2 SAMENVATTING
Dit jaar bestaat onze stichting al weer vijf jaar. Een periode waarin we onze ambities hebben
waargemaakt en ons hebben ontwikkelt van een uilenwerkgroep naar een stichting, die zich
actief inzet voor de natuur, landschap en biodiversiteit. Een periode waarin de focus
uiteindelijk kwam te liggen op het thema biodiversiteit in belang van bedreigde plant- en
diersoorten in het algemeen en de steen- en kerkuil in het bijzonder. Uilensoorten die perfecte
ambassadeurs zijn om het thema biodiversiteit een gezicht te geven, op de agenda te zetten en
draagvlak en draagkracht te creëren voor onze erf- en gebiedsgerichte aanpak.
We meten het succes van onze investeringen in biodiversiteit af aan de ontwikkelingen van de
populaties steen- en kerkuilen in de Hof van Twente. Het alleen ophangen van nestkasten bleek
onvoldoende effectief om deze populaties in stand te houden en te verbeteren. Uilen staan aan de top
van de voedselketen. Om ervoor te zorgen dat zij voldoende te eten hebben, moet er sprake zijn van
een gezonde en kruidenrijke bodem met allerlei beestjes die daar in leven; de insecten, muizen en
amfibieën. Vervolgens de heggen, hagen en struiken voor het creëren van veilige en voedselrijke
leef- en broedlocaties Ten slotte de grote bomen die zo kenmerkend zijn voor ons kleinschalige
cultuurlandschap en leefgebieden en schuilplaatsen bieden aan insecten, vogels en vleermuizen.
Kortom een landschap met een omvangrijke soortenrijkdom aan planten en dieren. Als het landschap
divers is, kunnen niet alleen kwetsbare soorten waaronder uilen daar goed gedijen. Ook ontstaat er
een gezonde en veilige woon- en leefomgeving voor ons mensen waar het goed wonen, werken en
recreëren is.
Onze ervenaanpak, samengevat in de website www.natuurerf.nl bleek een succes. Niet alleen ontving
een groot aantal erven het predicaat ‘natuurerf’ waarbij gebruik werd gemaakt van de kennis en
ervaringen van vrijwilligers van onze stichting. Hiervoor werden de subsidiegelden ingezet die we van
de Provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente ontvingen. Onze inzet op gebied van het
natuurvriendelijk inrichten van erven bleek vervolgens opmaat te zijn voor gebiedsgerichte
investeringen aan de Suetersweg in Bentelo en Dorreweg in Hengevelde. Investeringen waaraan een
groot aantal aan elkaar grenzende erven deelneemt. Niet alleen wordt daarbij aandacht besteed aan
het natuurvriendelijk inrichten van erven, maar ook aan een meer natuurlijke inrichting van het
tussenliggende landschap. Wel zijn alle beschikbare gelden momenteel gelabeld en zijn we als
stichting in onderhandeling met de Provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente voor
aanvullende middelen om aan de toenemende vraag voor erf- en gebiedsinvesteringen te kunnen
voldoen.
Als stichting hebben we nadrukkelijk geïnvesteerd in samenwerking en kunnen in de tussentijd leunen
op een omvangrijk netwerk van landelijke, regionale en lokale partijen. Ons netwerk stelt ons in staat
om partijen met elkaar te verbinden, waardoor er korte lijnen ontstaan die tot resultaat leiden. Onze
achterban is gegroeid naar meer dan 400 kasthouders en ontelbare volgers. Een ontwikkeling, die tot
stand kwam via programma’s als ‘Hof voor de steenuil’ een adoptieplan voor de steenuil, het
‘Beschermingsplan voor de kerkuil’ en als laatste ‘Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit’.
Programma’s die worden ondersteunt door onze drukbezochte websites www.hofvogels.nl en
www.natuurerf.nl. Programma’s, waarin natuur, landschap en biodiversiteit een steeds prominentere
rol kreeg met als resultaat het natuurvriendelijk inrichten van vele erven en de omliggende gronden.
Vanaf 1 maart 2020 kwamen als gevolg van Covid-19 de contacten met ketenpartners op een zeer
laag pitje te staan. Ook werden contacten met erfbewoners met grote terughoudendheid behandeld
en/ of in de wachtstand gezet tot betere tijden. Uitvoering van de geplande maatregelen, workshops
en de in de steigers gezette gebiedsgerichte aanpak in Hengevelde liep daarbij vertragingen op en
kan hopelijk ergens in 2021 hernieuwd worden opgepakt.
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Ook dit jaar steeg het aantal deelnemende erven waar nestkasten voor de steen- kerk- of bosuil
werden geplaatst naar 424 erven en vindt langzaam maar zeker een geografische verzadiging van het
aantal te plaatsen nestkasten voor de steenuilen plaats. Dit in tegenstelling tot het aantal te plaatsen
kerkuilenkasten, waar nog voldoende mogelijkheden zijn.
28% van de door ons geplaatste nestkasten steenuilen werden in 2020 bezet door een paartje, dit in
tegenstelling tot de nestkasten voor de kerkuil. De bezettingsgraad van het aantal geplaatste
nestkasten bij deze soort daalde dit jaar van 19% naar slechts 14%. Door een hitte en droogte periode
tijdens de broedperiode ontstond er een ernstig gebrek aan muizen.
Een volledig plaatje van de broedresultaten ontbreekt als gevolg van het gevoerde coronabeleid. De
erfbezoeken werden in de broedperiode teruggebracht van drie controlerondes naar slechts een
controleronde. Ook waren we niet op alle erven welkom. Wel werden in 2020 voor het eerst 100
broedparen van de steenuil geregistreerd. De kerkuil deed het in 2020 echter met slechts 22
geregistreerde broedparen slechter dan in voorgaande jaren.
Communicatie en informatie blijven de motor om mensen te interesseren en te motiveren om te
investeren in biodiversiteit. Om het belang van biodiversiteit voor soorten uit te dragen (onze
kernmissie) werd een uitgekiend en uitgebreid communicatieprogramma samengesteld. Kern daarvan
is de website van de Stichting Hofvogels www.hofvogels.nl, periodieke nieuwsbrieven, presentaties in
buurten en deelname aan manifestaties en markten. In vele gevallen ondersteunt met nieuw
ontwikkelde flyers en bulletins. Daarnaast introduceerden we in 2020 onze nieuwe website
www.natuurerf.nl Een site om bewoners uit de onze gemeente te informeren over het belang van een
meer natuurlijke inrichting van hun woon- en leefomgeving en de ecologische waarden van de
verschillende aanbevolen streekeigen bomen, struiken en planten.
De start van 2021 staat nog steeds in het teken van het coronavirus en blijft ons beperken in de
voortgang van onze activiteiten. Wel hopen we verdergaande werk- en procedure afspraken te kunnen
maken met onder andere de gemeente Hof van Twente en de Provincie Overijssel om meer erven
onder het predicaat ‘natuurerf’ te kunnen brengen en het introduceren en initiëren van buurt-/
gebiedscollectieven die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit.
De vraag naar onze inzet op deze beide thema’s blijft onverminderd groot en zal dan ook meer en
meer de aandacht van onze vrijwilligers vragen. Reden waarom het bestuur samen met vrijwilligers
heeft ingezet op decentralisatie van werkzaamheden. Ook zal het komende jaar in het teken staan van
uitbreiding van ons netwerk, waarbij we ons concentreren om ondernemers uit de Hof van Twente bij
onze werkzaamheden te betrekken.
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3 STICHTING HOFVOGELS
3.1

INLEIDING

Hofvogels is een stichting die zich inzet voor biodiversiteit in belang van kwetsbare soorten.
De circa 45 vrijwilligers onderhouden de 1e lijn contacten met de erfbewoners in de Hof van
Twente en kunnen hierbij terugvallen op een omvangrijke achterban van meer dan 400
geregistreerde erfbewoners die een of meer nestkasten op hun erf hebben staan. Hofvogels
initieert, enthousiasmeert en creëert draagvlak en draagkracht middels het houden van
presentaties, het geven van erfadviezen, opmaken van erfinrichtingsplannen, het stimuleren
van gebiedscollectieven en het financieren van inrichtingsplannen op basis van verkregen
subsidies.

3.2

UITGESTELDE ACTIVITEITEN DOOR CORONA

Corona heeft onze activiteiten gedurende het gehele jaar 2020 aan banden gelegd. Zo werden de
voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering uitgesteld en een geplande workshop ‘kikkerpoelen’
tot nader order uitgesteld. Ook konden werkinstructies en workshops voor nieuwe vrijwilligers niet
doorgaan. Deze overwegend gezellige en leerzame contactmomenten werden en worden door een
ieder node gemist. Contactmomenten die niet alleen voor een belangrijk deel onze gezamenlijke
verbondenheid en inzet voor de biodiversiteit in belang van noodlijdende inheemse broedvogels
bepalen. Maar ook momenten om gezamenlijk terug en vooruit te blikken, onze aanpak te evalueren
en te verbeteren.
Ook onze activiteiten om het natuurvriendelijk inrichten van erven en de op stapel staande
gebiedsgerichte biodiversiteitsprojecten liepen ernstige vertragingen op. Zo werden
voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en het organiseren van gebiedscollectieven bijvoorbeeld
uitgesteld en zullen hopelijk in het voorjaar van 2021 hernieuwd kunnen worden opgepakt. In 2021
bestaan we vijf jaar en hopelijk kunnen we deze mijlpaal ergens in het najaar op gepaste wijze vieren.

3.2.1

BEPERKTE KASTCONTROLES

Om de gezondheid en veiligheid van onze vrijwilligers en de vele kasthouders te kunnen garanderen
werd het aantal contactmoment tijdens de kastcontroles tot een minimum beperkt. Uiteindelijk konden
we met toestemming van de meeste kasthouders toch nog vele nestkasten controleren en jonge uilen
ringen. Slechts op enkele erven waren we als gevolg van het virus niet welkom.

3.3

SAMENWERKING

De stichting Hofvogels bestaat volledig uit vrijwilligers; er wordt gewerkt aan uitbreiding van het
bestuur van 3 naar 5 leden. Het ledental is momenteel zo’n 45 vrijwilligers. Hofvogels werk nauw
samen met landelijke, regionale en lokale partijen en kan bogen op een omvangrijk netwerk van
ketenpartners. Op lokaal niveau wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de gemeente, Landschap
Overijssel, lokale ondernemers en partijen die verenigd zijn in de Kerngroep Groen. Een door de
gemeente geïnitieerd ‘groen’ overleg waarin een omvangrijk en divers aantal groene vrijwilligers en
professionals in overleg samenwerken aan biodiversiteit. Ons uitgebreide netwerk stelt ons inmiddels
in staat om succesvol op te treden als makelaar die partijen met gelijke belangen met elkaar verbindt
en waardoor er korte zakelijke lijnen ontstaan.
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3.4

BESTUUR ONTWIKKELINGEN
Menno Huge
Menno woont in Markelo en is
rentmeester bij Natuurmonumenten.
Op het erf van Menno broeden
jaarlijks zowel de steenuil als de
kerkuil

Na uitbreiding van het aantal vrijwilligers in 2019 werd ook de vraag naar uitbreiding van ons bestuur
actueel. Een wens die in 2020 met de komst van Menno Huge in vervulling ging en waardoor ons
bestuur kan groeien naar een vijfkoppig bestuur.
Als bestuur zijn we afgelopen jaren niet alleen druk geweest om het toenemende aantal activiteiten
het hoofd te kunnen bieden, maar ook door te kijken naar een betere verdeling van taken.
Noodzakelijk om onze Stichting voor de komende jaren toekomstbestendig te houden. Onze
activiteiten nemen niet alleen in aantal toe, maar ook in diversiteit en complexiteit met steeds meer
nadruk op thema’s als natuur en biodiversiteit in belang van zeldzame en beschermde dier- en
plantsoorten.

3.5

VRIJWILLIGERS

Theo controleert vanaf 2021 in
Elsenerbroek en wordt hierbij
gesteund door onze voorzitter
Frans Kruse

Verschillende vrijwilligers namen in 2020 afscheid van onze stichting. Hun plaatsen werden
ingenomen door nieuwe vrijwilligers die zich in 2019 op basis van advertenties hadden aangemeld.
Enkelen van hen konden dit jaar bij gelegenheid al proeven aan het uilenwerk. Met nadruk op
proeven, daar zij als gevolg van de pandemie onvoldoende konden worden ingewerkt. De inzet van de
nieuwe vrijwilligers zal in 2021 dan ook extra aandacht vragen om hen blijvend enthousiast te houden
en te behouden voor onze stichting. Naast een meer actieve inzet van deze vrijwilligers zullen
instructiebijeenkomsten/- workshops voor het broedseizoen 2021 prioriteit krijgen. Activiteiten om hen
wegwijs te maken met de doelen, activiteiten en werkwijzen van de Stichting.
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3.5.1

DECENTRALISATIE VAN SECRETARIËLE TAKEN.

In het verlengde van de verdeling van bestuurstaken werd in 2020 een begin gemaakt met de
decentralisatie van een aantal taken die nu vooral bij het secretariaat liggen. Een secretariaat dat
gezien de toenemende activiteiten onder een ongewenste werkdruk is komen te staan.

VERTEGENWOORDIGERSGROEP MIRJAM BAK, FONS VEHOF EN WIM JAGER

Het bestuur overlegt met vertegenwoordigers van vrijwilligers over een betere verdeling van
werkzaamheden. Een verdeling die dient te leiden tot scheiding van werkzaamheden die gerelateerd
zijn aan de organisatie van de controlegroepen, maken en controleren van de uilenkasten en de
registratie van de broedresultaten en de werkzaamheden die gericht zijn aan het natuurvriendelijk
inrichting van erven en gebieden.

3.6

DE RINGGROEP

COÖRDINATOREN RINGGROEP RUUD DE KONING EN HENRI BOUWMEESTER

Hofvogels beschikt inmiddels over een vaste ringgroep, waarin vijf ringers onderling de ringactiviteiten
coördineren middels een speciale ringapplicatie. De coördinatiewerkzaamheden worden door Ruud de
Koning en Henri Bouwmeester verzorgd. In 2020 werden de ringers gekoppeld aan één of meerdere
controlegroepen. De onderlinge afspraken tussen de ringers en de controlegroepen verliepen als
verwacht goed gezien de energie die Ruud de Koning hierin stak. De activiteiten zullen het komende
jaar verder worden uitgediept en aangescherpt.
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3.7

VOGELINVENTARISATIES

Peter van den Akker
Werkzaam bij waterschap Vechststromen.
Ringer bij de Stichting Hofvogels
District coörd. Sovon Nederland/ Twente.

Stelt jaarlijks zo compleet mogelijk beeld
samen van kolonievogels en zeldzame
broedvogels in Twente. Onderhoud kontakten
met alle actieve tellers in Twente. Vanaf 1980
samen met 15 anderen actief teller in
Engbertsdijksvenen.

In 2020 werden voorbereidingen getroffen voor een inventarisatie van zang- en weidevogels aan de
Koolhoopsdijk in Elsenerbroek als onderdeel van het Reggedal. Maurice Roetgerink, een ondernemer
uit Enter, verbouwde hier een oude camping om tot een natuurgebied voor (weide)vogels. Als
Stichting hebben we Maurice in de loop van de jaren met advies gesteund. Op basis van ons advies
kregen een ijsvogelwand en zwaluwwand plaats in zijn plannen en werd in samenwerking met de
Stichting Weidevogels Hof van Twente een plasdras gebied voor weidevogels en oeverlopers
ingericht.
Om de effecten van de herinrichting van het gebied op de vogelstand te meten vindt er onder leiding
van specialist Peter van den Akker in het voorjaar van 2021 een vogelinventarisatie in het gebied
plaats, waaraan ook vrijwilligers van Hofvogels deelnemen. Bij deze activiteit wordt samengewerkt met
de Twentse Vogel Werkgroep en Stichting weidevogels Hof van Twente.

3.8

DIGITALE VERWERKING KASTCONTROLES

In 2020 werden de resultaten van de kastcontroles voor het eerst digitaal verwerkt door de
controlegroepen. De controlelijsten werden op een voor het publiek ontoegankelijke pagina van de
website www.hofvogels.nl geplaatst. Iedere controlegroep kreeg vervolgens een unieke toegangscode
die toegang gaf tot de eigen controlelijst. De controlelijsten werden veelal na iedere controleronde
bijgewerkt en het secretariaat kon op deze wijze op ieder moment van de dag over actuele cijfers
beschikken.
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4 BESCHERMINGSPLAN VOOR DE KERKUIL
4.1

INLEIDING

Het ‘Beschermingsplan voor de Kerkuil 2019 – 2022’ voorzag in het behoud van de populatie
kerkuilen in de Hof van Twente. In 2018 slonk het aantal geregistreerde broedparen desastreus
van 28 naar slechts nog 17 broedparen. Nieuwe maatregelen gericht op het versterken van de
biotoop voor de kerkuil dienden niet alleen te leiden tot de inrichting van 35 ‘natuurerven’, het
bijplaatsen van 35 nestkasten voor de kerkuil en investeringen in communicatie en informatie
om draagvlak en draagkracht te creëren voor onze inzet. Met 42 natuurvriendelijk ingerichte
erven en circa 42 extra bijgeplaatste nestkasten wordt dit programma in de loop van 2021
succesvol afgerond.

4.2

DOELSTELLINGEN

Met het ‘Beschermingsplan voor de kerkuil 2019 – 2022’ 1 werd actief ingezet het behoud van de
populatie kerkuilen in de Hof van Twente. Hiervoor werd ons in 2018 door de Provincie Overijssel een
subsidie van € 44.005.- toegekend. Deelnemende erfbewoners konden naast een gratis
erfinrichtingsplan een premie van maximaal € 750.- tegemoet zien voor de aanschaf van streekeigen
beplanting om hun erf conform het opgemaakte erfinrichtingsplan in te richten.

FIGUUR 1:

1
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SPREIDINGSKAART NATUURERVEN IN KADER BESCHERMINGSPLAN KERKUILEN

WWW.HOFVOGELS.NL

Met het beschikbare budget werden uiteindelijk 42 erven beloond met het predicaat ‘natuurerf’ en
tekenden alle deelnemende erfbewoners een 10 jarig beheercontract voor het gesubsidieerde
plantgoed. Ook werd een groot aantal nestkasten voor de kerkuil geplaatst. Daarnaast werd een start
gemaakt met het nieuwe programma ‘Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit’ 2.
Een nieuw programma waarvoor de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente aanvullende
middelen beschikbaar stelden om aan de toenemende vraag voor erf- en gebiedsplannen te kunnen
voldoen. Ondanks dat het aantal broedparen kerkuilen in 2019 steeg ten opzichte van 2018 zette deze
stijging in 2020 onvoldoende door. Oorzaak was onder andere een hitte/droogteperiode tijdens het
broedseizoen 2020, waardoor broedparen naar elders vertrokken, broedpogingen mislukten en
meerdere kerkuilen vroegtijdig stierven.

4.3

ERF PROCEDURES

De aanpak van het individuele erf richt zich op het bouwblok en de omliggende/aangrenzende
bouwlanden. Erfadviezen en erfplannen zijn gericht op de aanplant van streekeigen beplanting in
belang van biotoopsverbeteringen van kwetsbare en bedreigde plant- en diersoorten op het erf en het
inrichten/ herstellen van landschapselementen in het aangrenzende landschap/ bouwland.
Hofvogels heeft een effectieve en efficiënte procedure ontwikkeld om erfbewoners projectmatig en
procesmatig te begeleiden naar de inrichting van het ‘natuurerf’ en vervolgens naar buurt/
gebiedsgerichte investeringen in biodiversiteit. Hofvogels stimuleert buurten collectief in te zetten op
langdurig landschapsbeheer en zoekt daarbij professionele partijen die Hofvogels hierbij kan
ondersteunen.

FOTO 1:
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WILDAKKERRAND TEN BEHOEVE VAN BIJEN EN INSECTEN
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4.4

SAMENWERKING

De aanpak is mede gericht op samenwerking met onder andere de gemeente Hof van Twente en
Landschap Overijssel. Als gevolg van Covid-19 werden begin 2020 alle activiteiten, waaronder
overleg, samenkomsten, presentaties tot nader order uitgesteld. Hieronder ook de inzet van de
veldmedewerker van Landschap Overijssel met betrekking tot het opmaken van erfadviezen/
erfinrichtingsplannen. Deze werden vanaf half februari 2020 overgenomen en uitgevoerd door één van
de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels. Een vrijwilliger die met in de tussentijd opgebouwde kennis
en kunde dergelijke adviezen kan verzorgen. Deze benadering leverde besparingen op het daarvoor
beschikbare budget op, waardoor meer erven in behandeling konden worden genomen en uiteindelijk
het predicaat natuurerf kregen.

4.5

MAKEN EN PLAATSEN VAN NESTKASTEN

In de gehele projectperiode werd nadrukkelijk geïnvesteerd in het maken en het bijplaatsen van
nestkasten voor de steen- en kerkuil, al dan niet in combinatie met de inrichting van een natuurerf. In
totaal werden er 45 nieuwe nestkasten voor de kerkuil gemaakt en geplaatst. In circa 50% werden
nestkasten geplaatst op erven die in voldoende mate voldeden aan een biodivers en kerkuilvriendelijk
erf. In voorkomende gevallen kregen deze erfbewoners aanvullende adviezen om de biodiversiteit op
hun erf verder te verbeteren. In de overige 50% van de gevallen vond het plaatsen van een nestkast
plaats in relatie met een natuurvriendelijke erfinrichting.

4.5.1

PRIVACYREGLEMENTEN

Alle kasthouders tekenden bij plaatsing van een nieuwe nestkast het ‘mutatieformulier nestkast‘. Hierin
opgenomen informatie over de soort nestkast, personalia van de kasthouder en het door de stichting
gevoerde privacy beleid. Erfbewoner tekende vervolgens voor plaatsing van de betreffende nestkast.
Het formulier werd voorzien van een datum van plaatsing. De erfbewoner werd aan de hand van de
vermelde persoonsgegevens opgenomen in de lijst van kasthouders en het mutatieformulier werd
opgeslagen binnen de administratie van het secretariaat van de Stichting Hofvogels.

4.6

KADERS EN CONTROLES

De doelstelling van de aanpak van het beschermingsplan voor de kerkuil blijft gericht op het
versterken van de biodiversiteit in belang van de kerkuil. Onderdeel daarvan is dat erven op basis van
de verleende subsidie meer natuurlijk worden ingericht en het predicaat ‘natuurerf’ krijgen. Een
aanpak waarvan ook meerdere meeliftende soorten (in)direct profiteren. Daar de kost voor de baat
uitgaat zullen groeicijfers broedgevallen kerkuilen in deze pas over meerdere jaren het nodig inzicht
verschaffen of doelen worden bereikt.
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FOTO 2:

NIEUWE AANPLANT VAN MEIDOORN EN FRUITBOMEN ALS ONDERDEEL VAN NIEUW NATUURERF.

Jaarlijkse kastcontroles, uitgevoerd door vrijwilligers van de Stichting, verschaffen het nodige inzicht in
de ontwikkelingen van het aantal territoria van de kerkuil(broedgevallen) en van de populatie.
Ontwikkelingen die niet alleen worden verwerkt in eigen beheer zijnde programma’s maar ook worden
geregistreerd in www.waarnemingen.nl en in de jaarlijks op te maken jaarverslagen van de Stichting.
Ook wordt bij gelegenheid fatsoenlijk beheer en onderhoud van het gesubsidieerde plantgoed
meegenomen in de controles.
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5 NATUURERF, OPMAAT VOOR BIODIVERSITEIT
5.1

INLEIDING

Met het programma ‘Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit’ gaat Hofvogels een stapje verder
door niet alleen te investeren in de zogenaamde natuurerven. Door het enthousiasmeren van
buurtschappen initieert Hofvogels collectieve investeringen in biodiversiteit op erven en
aangrenzende landbouwgronden. Maatregelen staan in het teken van het verkrijgen van
soortenrijdom, essentieel voor de kwaliteit van leven en een leefomgeving waar het goed en
veilig wonen, werken en recreëren is.

5.2

DOELSTELLINGEN

Alles wijst er op dat de vraag naar erf- en gebiedsinrichtingen in belang van biodiversiteit de komende
jaren verder zal stijgen. De Stichting Hofvogels bereidde zich met ‘Natuurerf: opmaat voor
biodiversiteit : 2020 - 2025’ voor op deze te verwachten stijging. Met dit nieuwe vijfjarige projectplan
wil de stichting de komende jaren verder investeren in een meer gebiedsgerichte aanpak van de
biodiversiteit. Een gebiedsgerichte aanpak, waaraan meerdere aan elkaar grenzende erven deel
nemen. De insteek is hierbij gericht op langdurig landschapsbeheer uitgevoerd door op te richten
buurt-/gebiedscollectieven.

5.3

GEBIEDSGERICHTE AANPAK

De gebiedsgerichte aanpak richt zich op buurten/ buurtschappen waar minimaal 5 erfbewoners zich
op eigen initiatief uitspreken voor een meer biodivers erf/ woon- leefgebied. De koppeling van erf en
gebied/ boerenland garandeert brede / integrale investeringen op zowel het erf, aangrenzend
landschap/ boerenland met aandacht voor behoud/ herstel van voor Twente kenmerkende
landschapselementen, het creëren van ecologische verbindingszones en herstel van het kleinschalige
cultuurlandschap. (www.natuurerf.nl)

5.3.1

AAN DE SLAG IN BENTELO EN HENGEVELDE

Hofvogels startte en begeleide in 2020 op initiatief van een aantal bewoners in respectievelijk Bentelo
en Hengevelde een meer samenhangende gebiedsgerichte aanpak biodiversiteit. In de tussentijd
wordt een groot aantal erven aan de Suetersweg, ter Avestweg en Veelersweg in Bentelo
natuurvriendelijk ingericht op basis van door Hofvogels en een veldmedewerker van Landschap
Overijssel opgemaakte erfinrichtingsplannen. In Hengevelde is de voortgang van dit buurtinitiatief stil
komen te liggen als gevolg van het coronavirus en zal zo gauw de situatie het toelaat hernieuwd
worden opgestart.
In Bentelo wordt de volgende stap naar de gewenste gebiedsgerichte aanpak voorbereid. Als stichting
zijn we hierbij meer afhankelijk van de inzet van professionele partijen om de benodigde
gebiedsplannen op te maken en Hofvogels te ondersteunen bij de opzet van gebieds-/
buurtcollectieven.
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FIGUUR 2:

DEELNEMENDE ERVEN GEBIEDSAANPAK BENTELO

FIGUUR 3:

DEELNEMENDE ERVEN GEBIEDSAANPAK HENGEVELDE
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6 KASTHOUDERS EN NESTKASTEN
6.1

INLEIDING

Het aantal kast(houders) groeide in de afgelopen vijf jaar gestaag van circa 300 kasthouders in
2015 naar 425 kasthouders in 2020. Na eerder vooral te hebben geïnvesteerd in het bijplaatsen
en herplaatsen van steenuilenkasten, werd vanaf midden 2019 het roer omgegooid en werd de
aandacht verlegd naar het bijplaatsen van nestkasten voor de kerkuil in het kader van het
‘Beschermingsplan voor de kerkuil’.

GRAFIEK 1:

6.2

ONTWIKKELING NESTKASTEN PER SOORT’

ONTWIKKELINGEN NESTKASTEN STEENUILEN

Grafiek 1 toont de ontwikkeling van het aantal nestkasten van de steenuil van 2015 tot en met 2020.
Vanaf 2015 werd onder invloed van het toenmalige adoptieplan ‘Hof voor de Steenuil’ vooral
geïnvesteerd in het bijplaatsen en herplaatsen van nestkasten voor de steenuil. Met iets meer dan 360
nestkasten wordt geografische gezien een voldoende en evenwichtige spreiding van dit soort kasten
in de Hof van Twente verkregen. Investeringen zullen de komende jaren dan ook vooral liggen in het
vervangen van versleten nestkasten. Incidenteel kunnen nieuwe nestkasten worden bijgeplaatst3.

3
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BIJLAGE 1: SPREIDINGSKAART GEPLAATSTE NESTKASTEN STEENUILEN

6.2.1

BEZETTINGSGRAAD NESTKASTEN STEENUILEN

GRAFIEK 2:

ONTWIKKELINGEN BEZETTINGSGRAAD IN % STEENUILENKASTEN

De effectiviteit van ons plaatsingsbeleid nestkasten en onze inzet voor biodiversiteit wordt gemeten
aan de hand van de bezettingsgraad in % vanaf 2015. Aan de hand van grafiek 2 blijkt dat de
bezettingsgraad van de uitgezette nestkasten steenuilen vanaf 2015 successievelijk steeg van 21%
naar 28%. Verdere stijgingen worden in de toekomst als gevolg van het natuurvriendelijk inrichten van
erven verwacht.

6.3

ONTWIKKELINGEN NESTKASTEN KERKUILEN

Onder invloed van het ‘Beschermingsplan voor de kerkuil’ werd vanaf 2018 succesvol geinvesteerd in
het bijplaatsen van nestkasten voor de kerkuil en steeg het aantal geplaatste nestkasten in 2020 naar
159 stuks (grafiek1)
Aan de hand van de spreidingskaart nestkasten kerkuilen4 kan worden geconstateerd dat er een
onevenredige verdeling van het aantal geplaatste nestkasten voor kerkuilen is ontstaan. De geplaatste
nestkasten en broedresultaten concentreren zich vooral in het zuidelijke en in mindere mate het
oostelijke deel van onze gemeente. Uitbreidingen kunnen dan ook vooral plaats te vinden in het noord
– oostelijke deel van onze gemeente.

4
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BIJLAGE 2: SPREIDINGSKAART NESTKASTEN KERKUILEN

6.3.1

BEZETTINGSGRAAD NESTKASTEN KERKUILEN

GRAFIEK 3:

ONTWIKKELING BEZETTINGSGRAAD IN % KERKUILENKASTEN

Ondanks de stijging van het aantal geplaatste nestkasten (grafiek 3) daalde het aantal broedgevallen
onder de kerkuilen, wat tevens van negatieve invloed was op de bezettingsgraad van de geplaatste
nestkasten. De bezettingsgraad van de kerkuilenkasten daalde met 4% ten opzichte van 2019.
Oorzaak was met name de droogteperiode tijdens de broedtijd, waardoor er ernstig tekort aan muizen
ontstond. Kerkuilen zijn voedselspecialisten die voor hun voortbestaan sterk afhankelijk zijn van
veldmuizen. Vorst- en windperiodes belemmeren de kerkuil ernstig in de jacht op muizen.

6.4

NESTKASTEN OVERIGE BROEDVOGELS

Nestkast voor bosuilen en torenvalken worden veelal in combinatie met een nestkast voor de steen- of
kerkuil aangetroffen bij geregistreerde kasthouders. De nestkasten van bosuil en torenvalk worden
tijdens de controlerondes meegenomen door de vrijwilligers van Hofvogels. In voorkomende gevallen
worden nestkasten voor bosuilen en torenvalken op verzoek bijgeplaatst en worden de pasgeboren
jongen als bijvangst geringd door de vrijwilligers van de ringgroep Hofvogels

6.4.1
•

•

•
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ANDERE (VOGEL)SOORTEN

In het kader ban het programma ‘Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit’ wordt bij de
inrichtingsplannen voor erven en aangrenzende gronden in toenemende mate aandacht besteed
aan de leefomstandigheden van broedvogels als de huis- en boerenzwaluw, huis- en ringmus en
vliegenvangers. Deze soorten zullen in toenemende mate en blijvend aandacht krijgen;
In het kader van bestrijding van de eikenprocessierups werd in opdracht van de gemeente Hof
van Twente een groot aantal mezenkasten opgehangen in eiken ter hoogte van kwetsbare
locaties. Ook in 2020 werden deze nestkasten onderhouden, gecontroleerd en werden
broedresultaten geregistreerd;
In 2020 werden voor het laatst een groot aantal spreeuwenkasten op de golfbanen van de
Twentsche Golfclub in Ambt Delden gecontroleerd en broedresultaten geregistreerd. Een
gezamenlijk optreden van de Radboud Universiteit, de Twentsche Golfclub en Hofvogels, met als
resultaat dat het gebruik van de hoeveelheid pesticiden in strijd tegen emelten en engerlingen is
vermindert.

7 BROEDRESULTATEN
7.1

INLEIDING

In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de broedresultaten van de steenuil en de kerkuil. Het
broedseizoen startte in 2020 hoopvol met veel nieuwe broedparen. Gaandeweg speelden
extreme weersomstandigheden een negatieve rol bij de broedontwikkelingen van beide
uilensoorten. Een hitte periode leidde tot een mogelijk gebrek aan insecten en muizen
waardoor meerdere veelbelovende broedparen naar elders verkasten en gestarte legsels
mislukten. Ook konden erven als gevolg van corona en de opgelegde beperkingen niet
allemaal worden bezocht. Positief was de constatering dat er op meerdere nieuwe erven
broedgevallen werden geregistreerd.

FOTO 3:
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NIEUW PAARTJE STEENUILEN OP NIEUW ERF

7.2

EXTRA MAATREGELEN

In het kader van het coronavirus werden kasthouders medio maart geïnformeerd over aangepaste
erfbezoeken en controlemaatregelen om contacten tussen kasthouders en vrijwilligers tot een
minimum te beperken en de risico’s van besmetting uit te sluiten. Erven werden enkel nog betreden
met uitdrukkelijke toestemming van de erfbewoners, waardoor we niet op alle erven welkom waren.
Vrijwilligers gingen in het voorjaar van 2020 pas in de 4e week van april voor het eerst op pad om de
nestkasten van steenuilen te controleren op bezetting en mogelijke broedgevallen, waardoor legsels
werden gemist en er in enkele gevallen al vlieg vlugge jongen in de nestkasten werden aangetroffen.
De controles van de kerkuilenkasten werden uitgesteld tot de 4e week van mei met soortgelijke
constateringen van ongewisheid met betrekking tot de omvang van de broedsels en in voorkomende
gevallen reeds uitgevlogen jongen.

7.3

ONTWIKKELINGEN BIJ DE STEENUIL

Aan de hand van grafiek 4 zien we in 2020 bij de steenuil, zij het in geringe mate, wederom een
stijging van het aantal kastbezettingen ten opzichte van voorgaande jaren. Vanaf 2015 blijft het aantal
broedparen bij de steenuilen gestaag stijgen en heeft in 2020 de magische grens van 100 broedparen
bereikt.

GRAFIEK 4:

ONTWIKKELING AANTALLEN BROEDPAREN STEENUILEN 2015 - 2020

Ook dit jaar werden we wederom geconfronteerd met mislukte broedpogingen onder de steenuilen.
Het aantal geregistreerde mislukte broedsels kwam in 2020 op 25 stuks en steeg derhalve met 3 stuks
ten opzichte van het jaar daarvoor. Als oorzaak werd onder andere de hitte periode tijdens het
broedseizoen aangemerkt. Hierdoor ontstond een tekort aan noodzakelijke voedselbronnen voor de
steenuilen, waardoor pas gestarte broedsels mislukten en/of pas geboren jongen vroegtijdig stierven.
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7.3.1

GEMIDDELD AANTAL GEBOREN JONGEN PER BEZETTE NESTKAST

Tabel 1 toont dat het aantal geboren jongen in 2020 daalde ten opzichte van het jaar daarvoor als ook
het gemiddelde aantal geboren jongen per bezette nestkast.
Bij de 101 geregistreerde broedparen werden uiteindelijk 261 jongen aangetroffen en daalde dit aantal
ten opzichte van 2019 met 39 stuks. Ook de omvang van de broedsels daalde in 2020 met 2.58
jongen per broedsel ten opzichte van het jaar daarvoor, toen er 3.26 jongen per broedsel werden
geregistreerd.

GEMIDDELD AANTAL GEBOREN JONGEN STEENUILEN PER BEZETTE NESTKAST 2016 – 2020

Aantal geboren jongen

Aantal bezette nestkasten

2015

38

TABEL 1:

7.4

Gemiddeld aantal
geboren jongen per bezette nestkast

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

58

70

82

92

101

59

120

196

235

300

261

1.55

2.05

2.8

2.9

3.26

2020

2.58

ONTWIKKELING OMVANG BROEDSELS BIJ DE STEENUILEN

BROEDSELS STEENUILEN VERDEELD NAAR WIJK/ BUURTSCHAP

GRAFIEK 5:

STEENUIL BROEDSELS VERDEELD NAAR WIJK/ BUURT

Aan de hand van grafiek 5 kan worden geconcludeerd dat de steenuilen met name in buurtschappen
vallend onder Markelo broeden. Daarnaast zijn concentraties waarneembaar op Diepenheims,
Hengevelds- en Benteloosgebied.5

5
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BIJLAGE 1:

SPREIDINGSKAART NESTKASTEN STEENUILEN.

7.5

ONTWIKKELINGEN BIJ DE KERKUIL

GRAFIEK 6:

ONTWIKKELING BROEDGEVALLEN KERKUILEN

Aan de hand van grafiek 6 is te zien dat de kerkuil het in 2020 aanmerkelijk slechter deed dan in 2019.
De omvang van de populatie kerkuilen is moeilijk beïnvloedbaar, ongeacht onze inspanningen om de
levensomstandigheid van deze kwetsbare nachtjager te verbeteren. Weersinvloeden alsmede zijn
specialistische voorkeur voor muizen hebben in toenemende mate invloed op positieve en negatieve
ontwikkelingen. Ook in 2021 wordt gevreesd voor verdere dalingen van de populatie als gevolg van de
omvangrijke sterfte onder kerkuilen na de vorstperiode in februari.

7.5.1

OVERZICHT BROEDRESULTATEN KERKUIL
GEMIDDELD AANTAL GEBOREN JONGEN KERKUILEN PER BEZETTE NESTKAST 2016 – 2020

Aantal geboren jongen

Aantal bezette nestkasten

TABEL 2:

Gemiddeld aantal geboren jongen
per bezette nestkast

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

22

30

28

19

28

22

17

104

109

51

124

86

1.30

3.45

3.90

2.68

4.42

3.90

ONTWIKKELING OMVANG BROEDSELS KERKUILEN

Aan de hand van tabel 2 blijkt dat niet alleen aantal broedsels onder de kerkuilen in 2020 afnam ten
opzichte van 2019, maar was deze daling ook van negatieve invloed op het aantal geboren jongen en
de omvang van de broedsels.
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7.6

BROEDSELS KERKUILEN VERDEELD NAAR WIJK/BUURTSCHAP

GRAFIEK 7:

KERKUIL BROEDSELS VERDEELD NAAR WIJK/ BUURT

Kijkend naar de concentratiegebieden waar de kerkuil in 2020 broedde blijkt ook hier dat
buurtschappen in Markelo, Diepenheim, Hengevelde en Bentelo iets meer in trek waren ten opzichte
van andere buurten en wijken6.

6
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BIJLAGE 2: SPREIDINGSKAART NESTKASTEN KERKUILEN

8 COMMUNICATIE EN INFORMATIE
8.1

INLEIDING

Communicatie en informatie ondersteunen de stichting om haar doelen te halen. Eén van de
doelen hierbij is (erf)bewoners te informeren over het belang van biodiversiteit en hen aan te
zetten tot het nemen van maatregelen. Om het belang van biodiversiteit voor soorten uit te
dragen (onze kernmissie) werd een uitgekiend en uitgebreid communicatieprogramma
samengesteld. Kern daarvan is de website van de Stichting Hofvogels www.hofvogels.nl,
periodieke nieuwsbrieven, presentaties in buurten en deelname aan manifestaties en markten.
In vele gevallen ondersteunt met nieuw ontwikkelde flyers en bulletins.

FOTO 4:

WWW.HOFVOGELS.NL: EEN DRUK BEZOCHTE SITE

Hofvogels heeft actief ingezet op het creëren van draagkracht en draagvlak en beschikt daarom over
een uitgebreid pakket aan communicatiemiddelen en mogelijkheden die ingezet kunnen worden om
mensen te informeren en te inspireren om te investeren in biodiversiteit.
Hofvogels is in staat gebleken haar achterban middels perspublicaties, presentaties en nieuwsbrieven
te blijven inspireren en activeren. Aanvullend werd de natuursite www.natuurerf.nl geïntroduceerd,
online gezet en reeds druk bezocht.
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8.2

NIEUWE WEBSITE ‘NATUURERF’

Per 1 augustus werd onze nieuwe website www.natuurerf.nl gelanceerd. Een website om
belangstellenden bewoners uit de onze gemeente te informeren over het belang van een meer
natuurlijke en biodiverse inrichting van hun woon- en leefomgeving en de ecologische waarde van de
verschillende aanbevolen streekeigen bomen, struiken en planten.

FOTO 5:

INSECTENHOTEL

De site is een onderdeel van onze succesvolle ervenaanpak, samengevat in ‘Natuurerf, opmaat naar
biodiversiteit’(www.hofvogels.nl ). Een aanpak die aansluit bij onze ambitie, meer en meer het gezicht
van onze stichting bepaalt en waarin we samenwerking zoeken met externe partijen, waaronder de
Provincie Overijssel, gemeente Hof van Twente en Landschap Overijssel.
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8.3

TOT SLOT

Regelmatige communicatie en informatie over het thema biodiversiteit zijn van belang gebleken om
vele erfbewoners te enthousiasmeren, te inspireren en te activeren tot daden en geeft het belang van
communicatie aan. Op dit moment kunnen aanvragen van belangstellende erfbewoners niet meer in
behandeling worden genomen vanwege het ontbreken van middelen en onduidelijkheid over
toekomstig inzetbare middelen. Als gevolg van op een laag pitje gezette communicatie is een
merkbare teruggang van interesse onder erfbewoners merkbaar om te investeren in biodiversiteit.

FOTO5:
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IN GEBRUIK GENOMEN FLYER NATUURERF

BIJLAGEN
•
•
•
•
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