
Buurt aan zet
Buurt zet zich in voor biodiversiteit



Agenda

• Korte terugblik 2020
• Inzicht landschapsbiografie (verleden en heden) 
• Quickscan drie deelgebieden (Inspiratieplaatje + film)
• Toelichting deel 2
Pauze
Buurt aan zet
• Bewoners per deelgebied aan de slag
• Terugkoppeling
• Het vervolg



Ambitie

In stand houden van een aantrekkelijk 
natuurlijk Twents landschap, met 

houtwallen, singels, bosjes, bloemrijke 
weilanden en akkertjes.

Een gemeengoed waar we allemaal van 
genieten en profiteren en waar het goed 

wonen, werken en ondernemen is



Start   

Start oktober 2020
24 intentieverklaringen
20 ingerichte erven

• streekeigen beplanting
• 10 jarige onderhoudscontract
• Financiering plantgoed  

Buurt kiest voor gebiedsgerichte aanpak
• erven verbinden met  landschap
• inbreng alle partijen
• (Mede) financiering subsidie



Natuurerf
Opmaat voor biodiversiteit

2020 - 2025

Kleur Rijk Leven
Programma biodiversiteit Hof van Twente 

www.hofvantwente.nl



Waarom landschapsherstel?

Afname houtwallen, bomen, poelen e.d leidt tot;

Afname biodiversiteit
• 75% insecten en insectensoorten verdwenen
• Vogelsoorten verdwijnen (ortolaan, weidevogels, ringmussen, zwaluwsoorten)
• Afname zoogdieren en amfibieën  (egels, muizensoorten en boomkikker

Toename van plagen (ratten, EPR, buxusmot) 

Versterken van klimaateffecten
• Minder vasthouden water, minder afremmen windkracht met schade aan 

woningen, gebouwen en gewassen



Wat levert landschapsherstel op

Bescherming van ons cultureel en natuurlijk erfgoed

Landschap dat verbindt, ontspanning biedt en gezondheidswinst oplevert
stress reductie, buurtcontacten, meer bewegen, gezonde woon- en leefomgeving

Ondernemen met natuur levert meerwaarde voor bedrijven op
groene omgeving, presentatie, promotie, aantrekkelijk voor klanten, toeristische 
impulsen,  waardevermeerdering van woonomgeving en onderneming



75% insecten verdwenen

Functie Relatie Maatregel

Bestuiven gewassen Voedselproductie
Meer kwaliteit en kwantiteit

Inzaaien bloem- / ruigtestroken 
Aanleg houtwallen en singels
< gebruik bestrijdingsmiddelen

Plaagbestrijding Eikenprocessierups, buxusmot Ecologisch bermbeheer ( Bas Schuite)
Inzet natuurlijke vijanden

Voedselbron Soortendiversiteit
Insecten, vogels, zoogdieren, 
amfibieën  

Houtwallen, heggen, hagen, poelen
Insectenbanken, natuuroevers enz.



Houtwallen   

Landschappelijk en ecologische van grote waarde
• Grote verscheidenheid aan planten en soorten  (diversiteit)
• Leefgebieden voor vele soorten (insecten, vogels, zoogdieren en amfibieën)
• Migratiezones voor planten en diersoorten (ecologische zones) 

Laag Soorten

Bomenlaag Eik, berk, wilg, Hazelaar, beuk, esdoorn, boomhazelaar 

Struiklaag Lijsterbes, sleedoorn, vuurdoorn, krent, vuilboom, haagbeuk (bosplantsoen)

Kruidenlaag Bloemsoorten, klavers, grassoorten enz



Landschapsbiografie

Ontstaansgeschiedenis en haar waarden



Keileem

Landschap 
en Prehistorie



Heidevelden en woeste grond 
Middeleeuws
landschap



Landschap 
rond 1900



Landschap 
rond 1960



Landschap
nu



Vervolgactiviteiten

Gebiedsinventarisatie samengevat in fotomappen
https://www.hofvogels.nl/natuurerf/

(Tafel) gesprekken met buurtbewoners en belangenpartijen
• Aanleg of herstel houtwallen, -singels 
• Aanplant solitaire bomen, knotwilgen en fruitbomen
• Verlies soorten Hagmolenbeek & Het WeerVen

https://www.hofvogels.nl/natuurerf/


Drie 
deelgebieden



https://vimeo.com/623313104

https://we.tl/t-ufJypYCxiF

https://vimeo.com/623313104
https://we.tl/t-ufJypYCxiF


Praatplan



Buurt aan zet

• Na de pauze uiteen in drie groepen (ter Avest, Slaghekkenhoek, Zusterhoek).

• Per deelgebied gaan we de wensen en prioriteiten m.b.t landschapsinrichting 
inventariseren en intekenen

• Enkele opties
• Aanleg of herstel houtwallen, -singels en poelen 
• Inzaaien bloemstroken, kruidenrijke akkerranden
• Planten solitaire bomen, fruitbomen, (knot) bomensingel
• Aanleg steilrandje voor insecten, keverbanken, insectenhotel, plaatsen nestkasten

https://www.hofvogels.nl/natuurerf/

https://www.hofvogels.nl/natuurerf/


Vaststellen prioriteiten

Bewoners stellen per deelgebied de prioriteiten m.b.t landschapsinrichting vast
• Tekenen deze in en overleggen met de (grond) eigenaar

Samen bespreken resultaten 
• Toetsen haalbaarheid / reacties van bewoners en betrokken grondeigenaren



Pauze



Het vervolg

Opmaken landschapsplan op basis van buurtprioriteiten

• Plantlijst + financiële onderbouwing op basis van een scan 
• Verkenning naar aanvullende subsidies
• Terugkoppeling naar de buurt



Randvoorwaarden 

• Wie het eerst komt het eerst maalt !
• inschrijving via intentieverklaring + plattegrond
• Opzenden voor 30 oktober aan secretariaat@hofvogels.nl

• Toekenning op basis van beschikbare subsidiebedrag ( Op is Op)
• 75% vergoeding voor aanschaf aanbevolen plantmateriaal

• Aanschaf en aanplant voor 1 maart 2022
• Grondeigenaar tekent een 10 jarig onderhoudscontract 

mailto:secretariaat@hofvogels.nl


Beheer en onderhoud

De landschapselementen die worden toegevoegd of geoptimaliseerd, 
willen we natuurlijk voor de toekomst behouden.

In de vervolgfase gaan we graag met jullie in gesprek over het in eigen 
hand nemen van het landschapsbeheer.

• Bijvoorbeeld middels Streekeigen Landschapsbeheer



Interesse?

Meld je tijdig en voor 30 oktober aan bij Hofvogels via

secretariaat@hofvogels.nl

mailto:secretariaat@hofvogels.nl


Vragen?



Bedankt voor jullie aandacht en inzet

https://www.hofvogels.nl/natuurerf/

https://www.hofvogels.nl/natuurerf/
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