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Ambities

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

Steen- en kerkuil sleutelsoorten en indicatoren 



Natuurerf
Opmaat voor biodiversiteit

2020 - 2025

Kleur Rijk Leven
Programma biodiversiteit Hof van Twente 



Een korte terugblik   

• Tafelgesprek zomer 2020  

• 5 geïnteresseerde deelnemers (erfadvies)

• 4 ingerichte erven (Sloezenweg)

• Uitgestelde start oktober 2020

• Nieuw begin oktober 2021



Waarom landschapsherstel?

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

• Afname biodiversiteit
• Verdwijnende insecten (soorten) 

• Vogelsoorten verdwijnen (ortolaan, weidevogels, ringmussen, zwaluwsoorten)

• Afname zoogdieren en amfibieën  (egels, muizensoorten en boomkikker

• Toename plagen (ratten, EPR, buxusmot, emelt en engerling) 

• Versterken klimaateffecten

• Minder vasthouden water, minder afremmen windkracht met schade aan 

woningen, gebouwen en gewassen, toenemende droogte en/of wateroverlast 

enz



Functie Relatie Maatregel

Bestuiven gewassen Voedselproductie
Meer kwaliteit en kwantiteit

Inzaaien bloem- / ruigtestroken 

Aanleg houtwallen en singels

< gebruik bestrijdingsmiddelen

Plaagbestrijding Eikenprocessierups, buxusmot Ecologisch bermbeheer 
Inzet natuurlijke vijanden

Voedselbron Soortendiversiteit

Insecten, vogels, zoogdieren, 

amfibieën  

Houtwallen, heggen, hagen, poelen

Insectenbanken, natuuroevers enz.

75% minder insecten



Houtwallen   
Landschappelijk en ecologische van grote waarde
• Grote verscheidenheid aan planten en soorten  (diversiteit)

• Leefgebieden vele soorten (insecten, vogels, zoogdieren en amfibieën)

• Migratiezones voor planten en diersoorten (ecologische zones)

• Bescherming gewassen tegen vorst en wind 

Laag Soorten

Bomenlaag Eik, berk, wilg, Hazelaar, beuk, esdoorn, boomhazelaar ( streekeigen beplanting)

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

Kruidenlaag Bloemsoorten, klavers, grassoorten enz



Wat levert landschapsherstel op

• Bescherming cultureel en natuurlijk erfgoed
Kleinschalig Twents cultuurlandschap

• Toename biodiversiteit door hertstel biotopen

• 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

Bijdrage aan wereldwijde klimaatprobleem / CO2 uitstoot



Aan de slag met erfregeling

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-

platteland/verbeteren-condities/

Erf maatregelen die bijdrage aan het verbeteren 

conditie voor soorten als kerkuil, boeren- en huiszwaluw, 

ringmus, vliegenvanger, geelgors en patrijs

80% van de te maken kosten met maximum van 

100.000.- euro/ per erf maximaal 5000 euro  

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/verbeteren-condities/


• Deelname minimaal vijf aan elkaar grenzende erven

• Versterking of vergroting leefgebieden (meeliftende)  soorten

• Maatregelen sluiten aan bij;

• natuurvriendelijk ingerichte oevers en bermen

• landschapselementen als houtwallen en houtsingels

• Streekeigen plantgoed met onderhoud/ beheer 6 jarige contracten

• Nestgelegenheid voor doelsoorten

Voorwaarden



Het natuurerf

Erf met verschillende natuurlijke elementen

die samen een geschikte biotoop vormen 

voor amfibieën, zoogdieren en vogels

www.natuurerf.nl

http://www.natuurerf.nl/




Hoe verder

• Registreren aantal deelnemers via intentieverklaring

• Erf-/ gebiedsinventarisaties samengevat in fotomap(pen)

(Tafel) gesprekken met buurtbewoners en belangenpartijen

• Erf’-/ gebiedsplan +plantlijst en financiële onderbouwing

• Aanvraag provinciale subsidie 

• Na verlening uitvoering tijdens plantseizoen 2022



Planning 

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

Peiling belangstelling en registratie aantal deelnemers November/ december 2021

Erfbezoeken en erfadviezen op afspraak

• Erfplan + plantlijst

1e kwartaal 2022

Opmaken Erf- Landschapsplan

• Betrekken specialisten

• Tafelgesprekken/ afspraken grondeigenaren

• Tekenen 6 jarige beheerplannen

1e kwartaal 2022

2e bijeenkomst 

• Afstemming en consensus

• subsidieaanvraag

2e / 3e kwartaal 2022

Uitvoering 4e kwartaal 2022 (Plantseizoen)

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


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

Middels Streekeigen Landschapsbeheer



Interesse?

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

Aanmelding voor 31 december 2021 bij Hofvogels

• Invullen en ondertekenen intentieverklaring

• Via email secretariaat@hofvogels.nl

Vragen, wensen en ideeën? 

https://www.hofvogels.nl/natuurerf/
mailto:secretariaat@hofvogels.nl


Bedankt voor jullie 
aandacht 


