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VOORWOORD

We wonen met z'n allen in een prachtige gemeente. We hebben een gevarieerd landschap met open landerijen afgewisseld met karakteristieke houtwallen,

kleine en grote bospartijen en meanderende beken. Dit zorgt ervoor dat vele planten en dieren zich er thuis voelen en het goed wonen, werken en recreëren

is in de Hof van Twente!

Biodiversiteit vertegenwoordigt ook een enorme economische waarde. Alles wat onze boeren produceren is afhankelijk van biodiversiteit. Datzelfde geldt

voor het overgrote deel van onze bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen. Ook komen veel toeristen naar Hof van Twente omdat we hier een

fraai landschap hebben.Kortom genoeg redenen om in te zeften op het behoud en waar mogelijk versterken van de biodiversiteit. Maar dit gaat niet vanzelf!

Met ons programma biodiversiteit gaan we samen met onze inwoners en ondernemers aan de slag. Daarbij zoeken we nadrukkelijk ook de verbinding met

de uitdagingen in de landbouw en klimaatadaptatie.

Ook Europees, landelijk en provinciaal is er steeds meer aandacht voor biodiversiteit. Een mooie ontwikkeling waarmee een basis wordt gelegd om samen

aan de slag te gaan, want met alleen een 'Iokale’ aanpak lossen we dit niet op. We houden ook goed in de gaten wat gezamenlijk met anderen mogelijk

is, maar wachten vooral niet af.

Met onze bloemrijke akkerranden laten we ook dit jaar weer zien dat we niet alleen plannen maken, maar daadwerkelijk aan de slag gaan. Dit jaar realiseren

we met onze boeren maar liefst 55 kilometer bloemrijk akkerranden. Boeren die graag meedoen, inwoners en toeristen die ervan genieten en een versterking

van de biodiversiteit. Een geweldige voorbode van wat we de komende jaren met elkaar kunnen bereiken.

Via deze krant willen wij al onze inwoners inspireren en aanmoedigen om mee te doen. We gaan aan de slag met onze bermen, ondersteunen initiatieven n

buurtschappen en kernen, werken samen met erfeigenaren aan vergroening en gaan samen met onze boeren aan de slag op het boerenland. We willen graag

bestaande 'groene initiatieven’ helpen en versterken, maar ook onze inwoners en onszelf inspireren en motiveren om meer te doen. Niet achteroverleunen

maar: samen doen!

Scan deze GR code om

naar het Groenloket te

gaan of ga naar

www.hofvantwente.nl/groenloket
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BOEREN WERKEN MET VERSTAND

AAN BIODIVERSITEIT

Mijn naam is geirauwdmei en we hebben 1 dochter, Naast mijn werk op de boerderij ben ik bestuurslid bij Lto Noord afd. Zuid
Twente, lid vanemgruepgroen en educafleoerin en coördinator van Kiekeboer’n. In het Marke-

lose broek nabij de TV toren runnen we ons melkveebedrijfmet 165 koeien en 80 stuksjongvee.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering, gezondheid en welzijn voor

onze koeien heeft ons daarom in 2017 doen besluiten over fe gaan op 3x daags melken met

goede resultaten verbetering van de gezondheid en de koeien zijn veel rustiger geworden. We

zijn voortdurend aan het kijken hoe we de dingen in ons bedrijf nog kunnen optimaliseren ‚ hoe

kunnen we boer blijven en hoe kunnen we voor de generatie na ons ook nog een bestaan garan-

deren.

Afgelopen februari zijn we opgestart met onze MONO vergister. In dit proces wordt de mest van

de koeien vergist. Hierdoor ontstaan meerdere meststromen wat ervoor kan zorgen dat het bodem-

leven en de structuur van de grond zich gaan verbeteren. Ook creëren we door deze stap eerf

behoorlijke reductie in methaan en ammoniak uitstoot wat een bijdrage levert aan het verminderen

van broeikaseffect.

Ik denk dat wij als boeren zeker nog stappen kunnen zetten in het verbeteren van de biodiversiteit,

terug naar vroeger zal niet gaan omdat onze hele economie is veranderd. Het omzetten van je

mindset is lastig. Maar ik denk dat het ook kansen biedt en die moet je vooral pakken, gewoon

gaan doen!! Het hoeft niet altijd groot! Vorig jaar hebben we een fruitgaard aangelegd en een

akkerrand ingezaaid, daar zag je al veel bijen, vlinders en ook patrijzen op af komen.

Ga vooral samen aan de slag je creëert dan een groter draagvlak en maak gebruik van elkaars

kennis.  
Op onze boerderij ontvangen we ook schoolklassen en groepen voor rondleidingen. We vertellen ze over biodiversiteit, wat leeft in de bodem, weidevogels,

insecten en bloemen en natuurlijk wat er verder op de boerderij gebeurt. Onze missie is eigenlijk onderzoeken waar de kansen liggen, wij hebben niet gepro-

testeerd, maar geïnnoveerd. We produceren tenslotfe op een veilige en hoogwaardige manier voedsel en daar zijn we TROTS op. Voor de toekomst hoop ik

nog lang boer{in } te kunnen zijn met een goed verdien model en een verbeterde biodiversiteit.

Ik roep mijn collega boeren op om ook een bloemenmengsel te zaaien voor een zonnig en zoemig 20211

INTERVIEWSMarkelokaal

Markelokaal is een coöperatie die rondom Markelo al een

aantal jaar aan de weg timmert. Jaren geleden ontstond het

idee om het landschap rondom Markelo te verbinden aan de

mensen die er wonen, leven en werken. Vooral door lokaal

voedsel te produceren en af te zetten met respect voor de na-

tuur, cultuur en elkaar. Een aanzet tot een lokale circulaire eco-

nomie. In 2013 begon het allemaal met het inzaaien van het

eerste akkertje met graan. De grond werd bewerkt, ingezaaid

en geoogst Het graan gemalen bij de molen en door de bak-

ker verwerkt tot brood. Inmiddels worden er +/- 10 akkertjes

ingezaaid met verschillende graansoorten. Dit doet Markelo-

kaal met een groep vrijwilligers. De vrijwilligers zetten hun tijd

en machines in, waardoor zij samen alles in eigen beheer uit

kunnen voeren. Het volkorenbrood dat wordt gebakken van

tarwe die verbouwd is op de Noordachteres is te koop bij bak-

ker Meinders. Ook is meel en bloem, zelfs pasta verkrijgbaar.

F_„vertellen vol passie over hun betrokken-
en inzet voor de coöperatie. Samen met een klein bestuur proberen zij

een actieve coöperatie te laten ontstaan. Ze geven beide aan dat ze een

ideaal nastreven, een mooie en fijne samenleving en een leefbare aarde voor

onze kinderen en kleinkinderen. Ze willen gewoon anders denken en anders

doen… Of het nu gaat om het verbeteren van de biodiversiteit, het verbinden

van mensen aan de natuur of hef creëren van waarden die nie altijd in geld

zijn uit te drukken. Bij Markelokaal worden deze lijntjes allemaal met elkaar

verbonden en omgezet naar actie.

 

Het is mooi werk om samen met andere vrijwilligers het landschap rondom

Markelo in ere te houden. ledereen die meehelpt voelt zich befrokken in het

gebied en daarnaast krijgen we veel positieve reacties van inwoners die zien

wat er gerealiseerd wordt. Inmiddels is Markelokaal ook al een jaar bezig

met het herstel en beheer van de vele kenmerkende landschapselementen in

Markelo. Een subsidieaanvraag bij de provincie is gehonoreerd. Vele aanvra-

gen zijn al uitgevoerd zodat over een periode van 7 jaar rondom Markelo

allerlei landschapselementen zoals houtwallen, poelen en struwelen de aan-

dacht krijgen die ze verdienen. De gemeente Hof van Twente ondersteund de

ontwikkelingen met belangstelling en draagt met kennis, een digitale kaart en

monitoringsapp bij aan de uitvoering van dit belangrijke vrijwilligerswerk. Een

mooie klus waar veel tijd en energie in gaat ziten. Gelukkig neemt het aantal

vrijwilligers de afgelopen jaren langzaam toe. Maar extra hulp is altijd wel

kom, want iedereen kan een bijdrage leveren.

De komende jaren gaat Markelokaal door op de ingeslagen weg met het ver-

bouwen van lokaal voedsel, het herstellen van het landschap en het verbinden

van mensen. Naast granen wordt er ook breder gekeken zoals het aanleggen

van voedselbossen of eetbare hagen. Vooral ook door nog meer gebieden te

verbinden om daarmee de bewoners nog meer het gevoel te geven te wonen

in een waardevol gebied waar iedereen van geniet. Ook wordt een mobiele

keet ingericht die multifunctioneel ingezet kan worden ter promotie en onder-

steuning van de coöperatie op locatie.

Kortom, de heren zitten nog vol ideeën en inspiratie om Markelo de komende

jaren een stukje mooier, meer lokaal en (bio]divers te maken.

 



WEIDEVOGELS IN DE HOF VAN TWENTE

Heerlijk de rust en de sflte in ons buitengebied. Maar gek genoeg kan het ook nog te stil worden. Gelukkig horen we in onze ge-

meente nog steeds 'grutfo, grutto' of 'kiejuh-whiep-ie-wiep. Een groot aantal agrariërs en vrijwilligers zetten zich in onze gemeente

n om te zorgen dat de weidevogels zich thuis voelen op het boerenland in de Hof van Twente.

 

 

  

OVERIJSSEL

TUINIERT:

Gro_en moet

je doen!

In een groene tuin is het leven goed. Voor planten, die-

ren én voor de mens. En daar heb je echt geen landgoed

voor nodig: ook op een balkon of in een stadstuin kan

D P

maker van de handleiding De Levende Tuin.

Aantal weidevogels

De Weidevogelgroep Hof van Twente houdt al jaren tellingen bij. Naast de Kievit en de Grutto

worden ook de Wolp, de Tureluur en Scholekster geteld. Landelijk zien we een behoorlijke achter-

uit gang van de verschillende soorten, maar in onze gemeente lijken de aantallen zich redelijke

te stobiliseren.

  
 

  

Kievit: uitgekomen broedsels

De Kievit is als graag geziene gast een goede indicator. In 2018 was

er sprake van opleving en zijn er 177 uitgekomen broedsels geteld.
Welkomstkaarten voor

Helaas zien we in 2019 en 2020 weer een dalende tendens.

2ndschappelijke elementen

De aantallen broedsels van de Wulp en Grutto zijn beperkt,

maar ze zijn er nog! Het lijkt er op dat de Wulp aan het terug- PS

komen is en ook de Grutto laat zich de afgelopen twee jaar e

weer wat meer zien. H

“ Zorgelijk is de daling van het

‚/_‚\/°\° aanial legsels over een langere
termijn, zoals hiernaast aange-

Uitgekomen broedsels

Grutto en Wulp

 
Scan deze QR-code om een handleiding 1e

 

  
 

 

   
 

    

Zorg dat er het hele jaar iets bloeit. Zo krijg je bezoek van vlinders en bij- downloaden met allerlei tips om planten, insecten geven.

en op zoek naar nectar en stuifmeel. En voedsel voor vogels als planten en dieren te helpen. Overijssel tuiniert is een actie

later bessen, vruchten en zaden krijgen. van Natuur voor Elkaar om iedereen enthousiast

te maken voor een groenere provincie met een

Keep it cool! De zomers worden steeds hefer. In een groene tuin is het grotere biodiversiteit. Kijk ook eens op de

zeker een aantal graden koeler dan in een versteende tuin. Een kleine sites van de Vogelbescherming en Vlinders-

(fruit) boom biedt al koelte, voedsel en een plek met fijn uitzicht voor tichting en begin vandaag nog, al is het maar Het tellen en bij houden vergt veel tijd en inzet aldus voorzitter NNN “Eerst kijken we of er broedparen in een gebied zitten. Dat begint al heel vroeg in

mens en dier. door één iegel uit je tuin e halen, of een insecten- het jaar. Het kan dan nog wel een paar weken duren voordat er een nest wordt gebouwd. Als we een nest met eieren ontdekken, markeren we dit en proberen

hotelte maken. we het samen met de boer te beschermen. Dan houden we vervolgens bij hoeveel eieren er uitkomen. Dit is allemaal nog vrij eenvoudig te constateren. Maar om

te bepalen of de jongen uiteindelijk ook vliegvlug worden, is veel lastiger. Ze verplaatsen zich dan op zoek naar meer voedsel. Als je dan een vogel tegenkomt

kun je natuurlijk niet even vragen: 'Hé, waar kom jij vandaan?"”

 

Houd je bodem gezond. Een gezonde bodem zonder chemische mid-

delen bevat insecten en schimmels, en wormen voor vogels. Bovendien

 

doen planten het er beter op, en sterke planten hebben minder last van ä

ziekte en plagen. Natuurlijke meststoffen en compost zorgen voor een pomenwerken meiboeren. Maatregelen voor weidevogels i

eEK c .F oor gerichte maatregelen kunnen we het aantal weidevogels weer
over de samenwerking met de boeren. “Ik zou _ laten toenemen. Het meest eenvoudige is gewoon rekening houden

. Gebruik geen gif. Spuiten tegen bijvoorbeeld de buxusmot is ook slecht zeggen dat met 99 procen! van de boeren het heel _ met elkaar. Beschermen van de nesten en tidstippen van bemesten,

voor mezen z voelen de verige rupsen aan hun [ongen. Vogels ijn goed samenwerken is. Die boeren zijn heel befrokken _ maaien en oogsten meer afstemmen op de weidevogels. Daarnaast

opes en gemotiveerd, zewaarschuwen je: k ga magien of _ zorgen meer gevarieerde graslanden en een vruchtbare bodem er

grij pen, ploegen, waarna wij hetland nakijken en zo nodig nes- _ voor dat er meer voedsel beschikbaar is. Vooral die vruchtbare bo-

‚ Water maakt je tuin speels en levend. Een simpele waterschaal wordt al ten weligstellen. Hetis natvorik nietlijd eenvoudigte _ dmis ook voor de boer zelf inferessan!. Venuit ons programma

snel bezocht door insceten en vogele, Meer ruimte? Maak dan eon vijver plannen. B|odlbve!‘swew willen we in overleg met agrariërs spfacnheke gebie-

eEeroht dooe vogel MosgciniN u Î den inrichten voor weidevogels. Het streven is om in overleg met

j igheid geg In één geval had de boer keurig om het nest heen ge- _ de provincie reële vergoedingen mogelijk e maken. Vernatting en/

n n schuting of gevel wordt n alleen mooier van een maaid. Precies tijdens het gras verzamelen kwamen de _ of het realiseren van ‘plas-dras’ gebieden zijn daarbij belangrijke

klimplant, je huis en tuin worden er in de zomer ook koeler van. Vo- kuikens ui Toen zijn we samen op de knieën kuikens _ oendechtspunien. Maar ook het beschermen ven de weidevogels

e E T E geen vangen om ze veiig 1e selen: dis mentalieitbij _ legen de ‘vijanden' zoalsde vos, de marer,kragien, meeuwen en

de boeren is er gewoon, ze doen mee. ooievaars horen er ook bij!

nestelen. En een groene haag werkt beter tegen criminaliteit dan een

schutfing. Een groen dak is diervriendelijker en zonnepanelen werken er

ook nog befer op.

 

PASSIE VOOR WEIDEVOGELS 1E KIEVITSEI 2021

eSTET zicH VOoR

Wat doe je voor je werk?

I ben#D voorzitr van de Stichting
Weidevogels Hof van Twente.

Heb je geen groene vingers? Toch kan jij ook aan de slag. Al is het maar

door een paar tegels uit je tuin te halen en op een zonnige plek een krui-

dentuintje van een mefter te maken. Geurige kruiden smaken en ruiken,

en trekken insecten aan. Zo’n mini-tuintje past ook op je balkon. Kies in

elk geval voor sterke gezonde planten en zef ze op een plek waar ze het

goed doen. Dan heb je minder werk.

Markeloër Oude

Luttikhuis (11] heeft op-

nieuw het Ie kievisei in

gemeente Hof van Twen-

te gevonden en tegelijk

het Te kievitsei in Twen-

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

   
. Vergroen je oprit. Veel opritten zijn nu stenen vlaktes. Vervang tegels Wat heb je Twente te bieden?

dEEN TOEKOMST GERICHT M e ooeorpronklkkom *.

gels uit en vul die plekken met lage bodembedekkers. uit Fryslân: geboren en gefogen. Daar woonden we het kievitsei vanmiddag

ERF IS GROEN EN ASBESTVRIJ middenin het weiland en dan keek je vanaf de keu- P bewonderen op  een 
Een beetje rommel mag. Ruim voor de winter niet alle afgevallen blad kentafel naar de weidevogels rondom de boerderij. maisperceel aan de Enke-

  

  

en takjes op, hier tussen overleven allerlei insecten en misschien zelfs In de gemeente Hof van Twente werken we aan het ondersteunen en facilite- Ik liep altijd met de baret van mijn broer eieren fe laarsweg in Markelo.

een egel. Bovendien is een groene wintertuin niet saai en met sneeuw ren van inwoners en bedrijven via Toekomst Gerichte Erven. We doen dit pro- verzamelen. Als voorzitter van de Weidevogels Hof van Twente probeer ik samen met

en rijp een plaatje. Diervriendelijk en onderhoudsvriendelijk gaan prima ject gezamenlijk met de provincie Overijssel. In onze gemeente zijn hiervoor vrijwilligers en ondernemers het aantal weidevogels op peil te houden en zo mogelijk

samen. de erfcoaches len actief. Zij voeren uitte breiden!

met de erfeigenaren keukentatelgesprekken om te komen tot een stappenplan

. Geniet! Een groene tuin gericht op een groen en duurzaam erf. Waar ben je trots op? Waar kijk je naar uit?

ontspant en vogels en bloe- E p Ik ben trofs dat er steeds meer vrijwilligers betrokken zijn en dat er ook heel veel boe-

men maken je blij. En nog g Naast hef vergroenen van de erven met streekeigen beplanting, watde biodi- ren zich inzetfen om de weidevogels te beschermen. En tja als je een telefoontje krijgt a h

een mooie gedachte: alle |. %== versiteitten goede komt, is er onder andere aandacht voor bedrijfsontwikke- da 11 jaar oud, het eerste Kievitsei in Markelo heeff ontdekf: dat s echt mooí. En L“ 2019 von\ Ef et le

Nederlandse tuinen opge- |®# ling, sloop van overtollige gebouwen, energieopwekking en het saneren van dan ook gewoon als 11-jarige een goed Weidevogel verhaal houden, dat is echt top! ievisei Veler N

EE E f asbestdaken. Voor het saneren van de asbestdaken is er in onze gemeente Ik kijk er naar uit dat we aan de hand van het programma Biodiversiteit in onze ge- ü'e_
keer groter dan park De | / nog steeds subsidie beschikbaar. Wilt u meer weten over het werken aan meente Hof van Twente nog meer kunnen doen voor de weidevogels. Hiervoor zijn er n Stokkum.

Hoge Veluwe. Alle groene e Toekomst Gerichte Erven, kijk dan op: https://www.digitaleerfcoach.nl/ of wel maatregelen noodzakelijk. Het is daarbij zaak dat we via de provincie Overijssel

tuinmeters helpen dus. Z i op onze eigen website: https://www.hofvantwente.nl/buitengebied onze boeren ook kunnen belonen.

  TE LWD sSMaivasii & ND iWB



 

RIOLERING EN WATER ALS

BASIS VOOR KLIMAATADAPTATIE

Klimaatadaptatie

In 2017 is het Deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA) van kracht geworden; een plan om Nederland klimaatbestendig

‚en waterrobuust in te richten. Het plan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de

gevolgen van overstromingen. Hiervoor is een aantal stappen bepaald: ‘uitvoeren stresstesten’, ‘voeren klimaatdialo-

gen’ en ’opstellen uitvoeringsplan’. Gemeente Hof van Twente heeft de stresstesten uitgevoerd en is momenteel bezig

met de klimaatdialogen. Bij het opstellen van concrete plannen wordt vooral ingezet op het benutten van de meekop-

pelkansen vanuit de ruimtelijke opgaven binnen de gemeente.

INTERVIEW

STICHTING HOFVOGELS

De stichting Hofvogels is al jarenlang actief binnen de gemeente. De stichting stelt zich als doel om de ui- j

lenpopulatie in de gemeente te vergroten. Het is jarenlang niet goed gegaan met de uilen, inmiddels zit het

aantal weer in de lift.

 

Hofvogels is een paar jaar geleden begonnen met een beschermingsplannen voor de steen- en kerkuil. Overal

zijn nestkasten opgehangen en deze worden door een groep van vrijwilligers jaarlijks gecontroleerd. Maar

met alleen het ophangen van een nestkast kom je er niet. Een uil staat aan de top van de voedselpiramide.

Om ervoor te zorgen dat de uil voldoende te eten heeft moet alles daaronder ook aanwezig zijn. Dit begint

bij een gezonde bodem met de allerkleinste beestjes die daarin leven, de insecten, muizen, struiken tot aan de

grote bomen. Kortom het gaat om het herstellen van de biodiversiteit. Als het landschap divers is, kan de uil

  

Participatie

 

daar uiteindelijk goed in gedijen.
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 een groot succes. Vooraf was als doel gesteld om in een gebied minimaal 10 erven aan elkaar te verbinden. Om op deze manier ecologische zones te

creëren waar dieren zich in kunnen verplaatsen. Met het plan rondom de suetersweg doet zowat de hele straat mee, een geweldig resultaat.

Daarom heeft de stichting zich de afgelopen jaren steeds

meer gericht op de biodiversiteit. Hofvogels is afgelopen

periode druk geweest met een programma om 35 erfplan-

nen op te stellen en voor twee gebieden een gebiedsplan

te maken.

Speciaal voor de erfplannen heeft hofvogels de website

www.natuurerf.nl ontwikkeld. Daarnaast zijn ze te vinden

op twitter en facebook. Inmiddels krijgen ze daardoor uit

heel Nederland vragen en verzoeken.Bij Hofvogels draait

het nu al lang niet meer om alleen maar de uilen. Bij het

opstellen van een erfplan wordt naar allerlei mogelijkhe-

den gekeken om een erf diverser n te richten. Hoe zag het er vroeger uit, welke streekeigen beplanting hoort

daarbij. Ook wordt nadrukkelijk rekening gehouden met insecten, amfibieën, bijen, etc. Ze proberen bijvoor-

beeld de zwaluw of de vliegenvanger weer terug te krijgen op het erf. Waar mogelijk wordt bij het opstellen

van een plan samengewerkt met andere partijen zoals Landschap Overijssel en plaatselijke hoveniers. Naast

de 5 bestuursleden werkt Hofvogels met een groep van 45 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers groeit. Als

vrijwilliger bij Hofvogels draag je een steentje bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en gelukkig spreekt

veel mensen dat aan. Op dit moment werkt de stichting aan de afronding van het huidige programma. Een

nieuw programmg is opgesteld en inmiddels met de gemeente besproken. Daarom worden op dit moment

geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen, maar we hopen snel goedkeuring te krijgen zodat we

weer een nieuwe ronde van erven en gebieden kunnen aanpakken.

 
 

 

Uiteindelijk zijn er 41 erfplannen gemaakt en 40 vilenkasten opgehangen. Ook de gebiedsplannen zijn  
 

ECOLOGIE, BIODIVERSITEIT EN BERMBEHEER

DEZE ONDERWERPEN GAAN WE VERBINDEN ONDER DE NOEMER ‘ECOLOGISCH BERMBEHEER'

Functie van de berm nu

Bermen zijn bouwkundig een deel van

de weg. Het beheer van de berm heeft

het doel om de weg in stand te houden

en veilig te gebruiken. Ook veel kabels

en leidingen liggen in de bermen. Ze

zijn makkelijk te bereiken en de kans op

Toekomstig beeld van de bermen

In de bermen zullen verschillende soorten

planten de kans krijgen om te groeien.

Dit gebeurd door soorten toe te voegen

en door de al aanwezige planten en

struiken te laten groeien. Bermen zullen

er ruiger uit gaan zien en minder vaak
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Stichting Steenbreek

De gemeente kan de klimaatopgave zelf niet in zijn geheel oplossen. Om inwoners,

bedrijven en instellingen mee te krijgen in het nemen van de eigen verantwoordelijk-

heid en creëren van eigenaarschap, hanteren we de trits stimuleren - faciliteren - afdwingen.

In eerste instantie zetten we in op stimuleren, en waar mogelijk kan de gemeente faciliteren. Hierdoor vergroten we het bewustzijn.

  

Onze ambitie is om in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP], voor de periode tot en met 2030, een financiële regeling op te nemen,

die het mogelijk maakt om op particulier terrein af te koppelen en/ofgroene daken aan te leggen. Om de inwoners, bedrijven en

instellingen te helpen bij mogelijke maatregelen op hun eigen terrein, bekijken we de mogelijkheden om een zogenaamde ‘afkop-

pelcoach’ aan te stellen. Mensen willen namelijk geen product, maar ze willen een oplossing; en daar hebben ze hulp bij nodig.

Gemeente Hof van Twente is partner van Stichting Steenbreek. De stichting zet zich in om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken met daarbij altijd

aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt door concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en in de hele buitenruimte. De

gemeente pakt hiermee haar faciliterende rol richting de inwoners, bedrijven en instellingen op om verhard oppervlak van de riolering af te koppelen.

 

BEGRAAFPLAATS EN BIODIVERSITEIT

Vanuit ons programma Biodiversiteit werken we samen met de

provincie aan het plan: "Meer (b)leven op begraafplaatsen"

De rust en grote bomen zijn van nature al aanwezig. De begraafplaats is behalve

.een schuilplaats nu ook een bron van voedselvoorziening. Een volgende stap is het

plaatsen van nestkastjes, insectenhotels en het inzaaien van grafveldjes met een

bloemrijk grasmengsel. Omdat de begraafplaats aan de rand van de kern Goor

ligt heeft deze een verbinding gelegd tussen de kern en uitloopgebied de Meene.

Hierdoor overstijgt de biodiversiteit letterlijk de poort van de begraafplaats.

 
Door inplant van bloeiende soorten

ontstaat een verrijking van insecten,

bijen en vlinders.

Op de begraafplaats Goor is de bio-

diversiteit verhoogt. De 1000 meter

aangeplante haagbeplanting is een

schade door graafwerkzaamheden is

klein. Bermen zijn vaak eenvoudig inge-

richt gras met bomen. Onderhoud van

de bermen vindt plaats door magien.

= Ons plan

K De gemeente Hof van Twente Mi de func-- tie van de bermen uitbreiden, Doorde in-

e richting en het beheer van de bermen te

veranderen wil de gemeente bermen laten

bijdragen in ecologie en biodiversiteit. Dit

betekent dat de bermen anders worden

ingericht en beheerd en er anders uit-

gaan zien. We gaan bepalen hoe vaak

we een moeten maaien voor een veilige

weg met veel soorten en planten op plaatsen waar planten en dieren kunnen

groeien en leven. Dit kan betekenen dat bermen een jaar niet worden ge-

maaid. Voor niet inheemse planten zoals bijvoorbeeld de reuzenbalsemien,

reuzenberenklauw en de Japanse duizendknopen hebben we voornemens

om ze te bestrijden.

  

“Veilig op weg gaat samen met

°P jego|ojiscln bermbeheer"

 
worden gemaaid. Het assortimenf van

plantenmneemt toe. De strak gemaaide

berm verdwijnt uit het wegbeeld, maar

insecten en vogels vinden hun voedsel

in de bermen. Natuurlijke vijanden van

plaagdieren zoals bijvoorbeeld de

eikenprocessierups krijgen kans tot ontwikkeling. De kans op overlast wordt

kleiner en het natuurlijk ecologisch evenwicht wordt hersteld. Er ontstaat een

berm met meer kleur en meer leven.

 

”We gaan genieten van alles wat er groeit en bloei in de

bermen en langs de sloten.”

Heeft u vragen neem dan contact op met

HHij s verentwoordeljk voor het
onderhoud van de bermen en hij heeft

een warm hart voor de natuur.    

 

schuilgelegenheid voor vogels en an-

dere diersoorten.

WAT STAAT ER IN

MIJN TUIN®?

Heb je geen idee wat er in je tuin staat? Wil je weten wat de naam is

van dat prachtige bloemetje in de berm. Of ben je wel heel nieuws-

gierig naar een plantje in een van die prachtige bloemrijke akkerran-

den? Download een plantapp om de naam van een plantje of bloeme-

tje te weten te komen, zodat je er daarna meer over kunt opzoeken.

  
 

TIP: Download ze één voor één om te kijken welke je het beste ligt.

Picture This > planten en bloemen herkennen

Seek van iNaturalist > hiermee kun je planten én dieren herkennen

PlantSnap > kamerplanten, tuinplanten, wilde planten, bomen, paddesstoelen,

bloemen determineren.

Planteo of Plantsome > kamerplanten checken.

MijnTuin > populaire plantensoorten in een soort encyclopedie.

Pl@ntnet > planten en bloemen in de natuur en tuin.

KERNGROEP

GROEN

Om te werken aan Groen en Biodiversiteit is er een Kerngroep

Groen Hof van Twente gevormd, waarin diverse actieve groepe-

ringen samenwerken. Kennis en ervaring worden uitgewisseld en

gebundeld en gezamenlijk wordt ingezet op nieuwe mogelijkheden

en kansen.

Onderstaande de betrokken organisaties:

- Markelokaal

- Stichting Hofvogels

- Agrarische Natuurvereniging Hooltwark

- stichting Maarkels Landschap

- De Groene Loper Hof van Twente

- Hofpower

- Operatie Steenbreek

-ITO Zuid Twente

- Machtig Mooi Markelo Zoemt

- IVN Diepenheim

- Landschap Overijssel
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DE EIKENPROCESSIERUPS

EN BIODIVERSITEIT

De eikenprocessierups is ondertussen een bekend verschijnsel in de gemeente

Hof van Twente. In een gemeente met veel eiken is er veel voedsel voor de eiken-

processierups en kan de rups zich goed ontwikkelen. Fijn voor de rups maar niet

voor mensen en dieren, omdat de brandharen overlast kunnen veroorzaken. De

eikenprocessierups wordt niet voor niets de 'Jeukrups! genoemd.

JE HEBT EEN GROEN IDEE,

WAAR BEGIN JE IN

HOF VAN TWENTE?

Er zijn veel mensen in de Hof van Twente met idee-

en om hun eigen omgeving en buurt groener te

maken, bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leg-

gen, een moestuinproject te beginnen, een natuur-

speelplaats te on kelen, bomen of struiken aan

te planten of een bijenlint met kinderen of mede-

bewoners aan te leggen? Natuur in jouw buurt

geeft sfeer, schaduw en daardoor genieten meer

mensen van de natuur dicht bij huis.

  

Wanneer kunt u de meeste hinder verwachten

Levenscyclus en tijdlijn:

In Hof van Twente houden zich al heel wat (vrijwilligers|orga-

nisaties bezig met vergroening en door samen te werken met

anderen, komt jouw idee in de praktijk snel verder!

De Groene Loper Hof van Twente wil je graag helpen door je

de weg te wijzen en je inspireren. We hopen samen met jou

nog veel meer vergroening en biodiversiteit mogelijk te maken.

www.groeneloperhofvantwente.nl

 
 

|a & =

Volgens de levenscyclus is de meeste hinder te verwachten in de periode van half

mei en fot eind juni.

Wat doet de gemeente

De gemeente neemt maatregelen tegen de rups in de grote kernen op die plaatsen

waar veel mensen komen en waar de eikenbomen in beheer van de gemeente

zijn. Preventief heeft de gemeente opdracht gegeven om te spuiten met nematoden

ook wel aaltjes genoemd. Op enkele plekken wordt aanvullend met een Xentari

behandeld. Chemische middelen gebruikt de gemeente niet. Later in het seizoen

laat de gemeente rupsennesten verwijderen. Rupsen in processie verstoren helpt

onvoldoende, omdat de overblijvende rupsen een nieuwe processie vormen.

In het buitengebied behandelt de gemeente enkele locaties, zoals bij scholen en

het zwembad in Markelo. Deze maatregelen zijn niet voldoende om alle hinder

te voorkomen.

Wat u kunt doen

Het beste kunt u inzetten op het voorkomen van veel rupsen. Zorg voor een leef:

omgeving waar natuurlijke vijanden kunnen ontwikkelen. Veel soorten planten,

dieren en water helpen daarbij.

Zo help je ze vertrekken:  
Wat kan de groene loper hof van Twente voor jou

betekenen?

* Je de weg wijzen, je helpen bij je vergroeningsplan of je in

contact te brengen met lokale initiatieven, waaronder 0.9.

Hofvogels, Markelokaal, Stichting Steenbreek, Hooltwark of

Stadslandbouw.

© Je vraag binnen de ambtelijke werkgroep Biodiversiteit en/

of Wijkbeheer van de Gemeente Hof van Twente verder

brengen.

e Gezamenlijke communicatie en activiteiten op gang brengen

om het belang van biodiversiteit nog verder uit te dragen.

° Educatie verzorgen i.s.m. Hofpower aan basisscholen.

Workshops organiseren om bewoners te leren hoe ze bij-

voorbeeld een insectenhotel kunnen maken of zelf een tuin

kunnen aanleggen met het jaar rond voedsel voor bijen, vlin-

ders en vogels.

e We helpen groene Schoolpleinen te ontwikkelen en deze in

te zetten voor buitenonderwijs maar ook voor de buurt.

® Verbreding voor je idee zoeken door verbindingen te leg-

gen met andere duurzame thema's met andere thema's zoals

duurzame energie en klimaatadaptatie door samen te wer-

ken met Hofkracht.

 

   

    

Als de rupsen aanwezig zijn kunt u ze door een erkend bedrijf laten verwijderen.

Binnen de zes grote kernen kunt u een melding maken bij de gemeente. De ge-

meente |aat de rupsennesten verwijderen als de bomen in beheer van de gemeen-

te is. Bomen op locaties waar weinig mensen komen worden het laatst behandeld.

Wat kunt u doen bij klachten:

De werkgroep groene loper hof van Twente

De werkgroep Groene loper hof van Twente bestaat uit:

IVN Diepenheim),

[stichting Steenbreel

‘gemeente Hof van Twente) en

Alle informatie over de eikenprocessierups kunt u vinden op de Wil je meer informatie? Neem contact op"'.
landelijke site www.processierups.nu. via—ofbel
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Soorten compostmethodes

jaar door GFT-afval aan toevoegt.

in de aarde, waar het verder afgebroken wordt.

 

COMPOSTEREN, HOE DOE JE DAT?

Groente-, fruit- en tuinafval kun je in de gft-bak doen, maar je kunt het ook zelf composteren, in

je tuin of op je balkon. Doe je dit op de juiste manier, dan bespaar je energie en verklein je de

afvalberg. Als beloning krijg je gratis een goede bodemverbeteraar(compost) voor je tuin.

Composteren: dit is de traditionele compostering die iedereen wel kent. Een composthoop of compostvat waar je het hele

Fermenteren: in een afgesloten Bokashi-emmer laat je je GFT-afval fermenteren. Na een week of zes graaf je de inhoud

Wormcomposteren: speciale compostwormen eten je GFT.afval op voordat het begint te stinken. Een voorbeeld van worm-

composteren is het wormenhotel. Voor meer informatie hierover, lees hieronder het interview met

 

       

  

    

   

TIPS voor

‚ het maken van je

eigen composthoop of

wormenbak kun je ook

vinden op de website

van milieucentraal,nl

 uit Delden.

 

 We hadden onlangs een gesprek met_uit Del-
den. Zij composteert al ongeveer t jaar haar groente-,

fruit- en tuinafval (g.f.t.). In het onderstaande artikel stelt

zich voor en vertelt ze hoe je kunt composteren.

M stelt zich voor: “Ik ben iemand die heel veel in de natuur is. Ik hou

van wandelen, fietsen en tuinieren. Ik zit graag met mijn handen in het

zand! Daarnaast houd ik van lezen, keramieken, zwemmen, met mijn klein-

kinderen spelen, koken en bakken. Ik werk heel graag in mijn tuin en ver-

werk het tuinafval het liefst op een natuurlijke manier.”

Compost

vertelt: “Afval bestaat niet voor de natuur. Waarom dan wel voor ons

groente- en tuinafval? Alles wat wij composteren of fermenteren, doen we

vooral voor het verbeteren van het bodemleven in de sier- en moestuin. We

gebruiken geen kunstmest en ook geen verdelgers. We composteren al 1O

[aar met ons wormenhotel en twee compostvaten. Sinds 2 jaar fermenteren

we alle gekookte etensresten, schillen van citrusvruchten en sinaasappelen,

vis en vlees in twee bokashi-emmers. Het kost wel veel extra werk, maar

geeft ons ook veel energie.”

 

 

Wat is een wormenhotel?

“Een wormenhotel, ook bekend als wor-

menbak, bestaat uit een stapel bakken.

In de bakken wonen de compostwormen.

let wel, dit zijn geen gewone regenwor-

men! Voor hen is jouw ahal een feest

madl. Zij zetten het gftafval dat je in de

bakken gooit om tot compost en wormen-

sop. Dit kun je uiteindelijk gebruiken als

plantenvoeding. Het wormenhotel bestaat

uit meerdere (4] bakken, de onderste is

de lekbak voorzien van een kraantje. In

de 2e bak erboven zijn we gestart met

het composteren. Dat kan met behulp

van compostwormen, karton, kranten en

GFTafdl.”

Welk afval is geschikt voor het wormenhotel?

“Snoeiafval in kleine stukjes, grasmaaisel, herfstbladeren, eierschalen

[klein gemaaki), koffiefilters en theezakjes, rauwe groenten en fruit en hout-

snippers. Je moet er geen etensresten in doen! Je moet dit allemaal rustig

opbouwen in laagjes, karton kun je rustig herhalen”.

 

“Niet in één keer de bak volmaken. Wormen vermeerderen zich vanzelf.

Als de bak vol is start je met een nieuwe bak, zelfde procedure, wij hebben

hier nog een vierde bak bovenop. Dit hoeft niet. In de onderste bak komt

dus de vloeistof, in de tweede bak is na verloop van tijd het groenteafval

als wormencompost gecomposteerd. Deze bak haal je dan leeg, compost

kun je gebruiken of nog even bewaren. De lege bak wordt weer boven de

3e bak geplaats. Dit proces kun je iedere keer herhalen.”

“Vanuit de wormencompost, maken we

ook wormenthee. In een waszakje doen

we iets van de compost. Het waszakje

hangen we in een groot watervat van

300 liter. In de compost zitten heel veel

microorganismen, deze vermeerderen

zich in het water. We doen hiervoor wat

melasse in het water, dat ervoor zorgt

dat de organismen zich kunnen vermeer-

deren. Er moet wel een zuurstofpompje

in het water worden aangebracht. Uit ®

eindelijk kun je met dit water de planten

begieten als voeding. Je kunt het ook op

het blad sproeien, de micro-organismen

eten beestjes van het blad, zodat je minder luizen krijgt en daarnaast voor-

kom je ziektes. Dat ervaren wij in ieder geval.”

   

  
 

Hoe ben je met het composteren in

aanraking gekomen?

’Ik ben altijd al bezig geweest met de natuur en

daardoor ook geïnteresseerd geraakt in composte-

ren. Ik lees altijd de nieuwsbrief van Nature to Day.

g Hierin zag ik voor het eerst het wormenhotel.”

P á ä

Welke tips heb je voor de lezers?

“Kijk eens wat je allemaal aan GFT-afval kunt hergebruiken.”

Hoeveel kost het?

’Alleen de eerste, éénmalige aanschaf van het wormenhotel kost geld.

Maar hier kun je ook eenvoudig mee beginnen.”

Wat is jouw wens m.b.t. biodiversiteit?

’Dat er vooral weer meer soorten vlinders, insecten en vogels en mooie

bermen terugkomen. Daar kunnen we allemaal van genieten.”

GEMEENTE HOF VAN TWENTE GEBRUIKT BLADAFVAL VOOR BODEMVERBETERING

Jaarlijks vallen er heel wat bladeren van de bomen in onze groe-

ne gemeente. Gildebor verzamelt dat bladafval en fermenteert

dat voor ons. Fermenteren is een proces waarbij blad wordt ver-

mengd met bacteriën, kalk en klei. Vervolgens wordt het blad

fijngemalen en in slurven gepompt. Dan komt er geen zuurstof

meer bij en begint het fermentatieproces. Dat proces duurt on-

geveer drie maanden. Het resultaat, de ‘ferment’ wordt als bo-

demverbeteraar gebruikt voor bijvoorbeeld de plantsoenen én

akkers van boeren uit de regio. Naast blad wordt in Hof van

Twente ook bermmaaisel gefermenteerd.

Voordelen

Het fermentatieproces is veel milieuvriendelijker dan composteren, want daar-

bij komt veel methaangas vrij. Door het afdekken van nieuwe beplantingsvak-

ken met ferment merken we dat er minder snel onkruid groeit en de nieuwe

beplanting juist beter gaat groeien. Ook kan de bodem befer water vasthou-

den waardoor nieuwe planten ook beter aanslaan. De bladaarde is ook nog

eens goed voor het bodemleven, allerlei insecten en beestjes houden ervan.

Vogels en zoogdieren zoals de egel doen daar dan weer hun voordeel mee.

Goed voor de biodiversiteit dus.

Nadelen

Er is één klein nadeel aan het gebruik van het bladferment, en dat is dat na

verwerking in de plantsoenen er een korte periode een luchtje vanaf komt.

Maar dat is vrij snel verdwenen, en dan blijven alleen de voordelen over!

#

 
Bladslurven van herstblad __ Ferment n opengemaakte

bladslurf

Bladferment in bloemperk

Duurzaamheid

Als samenleving proberen we het energie- en grondstoffenverbruik terug te

dringen, zodat de aarde niet uitgeput raakt. Het recyclen van bladafval dat

Gildebor voor ons uitvoert, past in dat streven.



  

   

IEDEREEN EEN GROEN SPREEKUUR

BĲ DE STADSLAND- (
EXTRA BOOM IN

HOF VAN TWENTE? BOVWINGOOR

gen verse kropje sla, kun je wilde tijm

#boomzoekt verbouwen in een verhard pad in je

We hebben nog veel dromen, die te maken hebben met bomen. tuin? Wat zijn plantengildes? Hoe

Immers bomen geven energie. snoei ik het beste een appelboom?

Zomaar wat vragen waar je eigen-

groen |nloopspreekuur

tussen 10,00 uur

en 12.00 uur

Bomen maken ons gezonder en gelukkiger. Ze maken jouw buurt en lijk al lang het antwoord op wilt? Op

onze wereld mooier. Ze zijn het thuis van vele vogels, insecten en dinsdagochtenden organiseren we bij

andere kleine dieren. En bovendien zorgen ze voor schone lucht, de stadslandbouw een groen inloop-

schaduw en drogere) voeten na een flinke regenbui. Willen we dat spreekuur tussen 10.00 uur en 12.00

zo houden, dan zijn er veel extra bomen nodig.
d dig. uur. Kom binnen lopen via onze ver-

Het goede nieuws; we kunnen daar samen direct iets aan doen!
nieuwde entree, stel je vragen en

maak gelijk kennis met dit unieke pro-

De boomwerkgroep Hof van Twente bestaat uit een groep enthousiaste ject in de Reggetuin in Goor.

inwoners. De groep organiseert activiteiten waarbij bomen centraal

staan. We sluiten aan bij provinciale acties en organiseren in samen- _ Heb je geen tijd op dinsdagochtend?

werking met de Groene Loper Hof van Twente en Hofkracht verschil Stel dan je vragen aan Ina van de

lende lokale boomactiviteiten. Riet [Stadsboerin en _ projectleider

Groene loper Hof van Twente)

Heb je boomvragen, wil je meer weten over de boomwerkgroep in _ en mail je vraag naar

de Hof van Twente? Neen cortact op metNNNvia de

De bodem is misschien wel het belangrijkste onderdeel van jouw tuin: goede grond zit vol met leven en dat vormt weer de basis

van een levende tuin. Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. En al die kleine beestjes vormen weer het

voedsel voor graag geziene tuinvogels en andere dieren. Planten en bomen halen hun voedingsstoffen uit de bodem en voeden

op hun beurt het bodemleven. Maar ook voor onze eigen voedselproductie zijn we afhankelijk van een gezonde bodem. De

bodem is in feite de meest belangrijke voedselbron op aarde. Wist je dat bodemdieren heel nuttig zijn. Zo leven er in gezonde

bodems tal van nuttige insecten die ziekten en plagen in onze gewassen in toom kunnen houden. le bodems slaan bovendien

CO2 op en kunnen water zuiveren en vasthouden. Heel belangrijk nu we steeds vaker met periodes van droogte te maken krij

gen. Gezonde bodems zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Help je mee in eigen tuin?

 

 

  

 

 

Leven in de bodem

De regenworm is wel de meest bekende hulp in de tuin. Ze brengen organisch materiaal, zoals bladeren en compost, in

de bodem en verteren het daar tot humus. Dit humus levert veel voedingsstoffen aan de bodem. Daarnaast werkt humus

als een spons. De bodem bevat daarmee voldoende water bij droogte en kan tevens een teveel aan water afvoeren. De

gangetjes die wormen graven (en de worlels van planten en bomen} houden de grond lekker luchtig. Dit zorgt weer voor

een goede afwatering. Naast de regenworm zijn er nog talloze kleine diertjes als larven, wormen, pissebedden, slakken,

maar ook microscopisch kleine beestjes meestal ongezien druk aan het werk. Ontelbare bacteriën en schimmels leveren

hun cruciale bijdrage aan een gezonde bodem. 
Een gezonde en levende tuin

Met het voorjaar in aantocht is het weer tijd om heerlijk buiten aan de slag te gaan. Kijk eens goed rond in jouw tuin. Zijn al die tegels wel echt nodig? Met

meer groen in de tuin hebben veel soorten [bodem)dieren weer een plek om te leven. Vervang voor het planten altijd wel eerst het bestratingszand onder de

tegels door tuinaarde zodat de planten beter voedingsstoffen kunnen opnemen. Om het bodemleven niette verstoren, kun je ook beter zo min mogelijk spitten in

de tuin. Schoffelen is goed genoeg of zorg voor bodembedekkers voor een onderhoudsvriendelijke tuin. In het najaar en in de winter kun je overigens gewoon

op een paar plekken bladafval en afgestorven plantenresten laten liggen. Dieren halen hier de hele winter voedsel uit of kiezen het als plekje voor hun winter-

slaap. Op een natuurlijke manier en helemaal gratis wordt ieder jaar gezorgd voor bemesting en verbetering van de structuur van de bodem. Zo help je zelf

mee aan het herstel van het bodemleven n je eigen tuin. Ga voor meer tips naar www.steenbreek.nl Atuintips/#bodem of kijk op www.onderhetmaaiveld.nl/

Bodemdieren herkennen

Wil je weten welke dieren allemaal in de bodem leven? Download de handige zoekkaart op www.bodemdierendagen.nl en ga op speurtocht in eigen tuin.

STICHTING DELTAPLAN

BIODIVERSITEITSHERSTEL

 

Als onderdeel van de publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’

heeft Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel de Biodiversi-

teitswijzer ontwikkeld. De Biodiversiteitswijzer geeft op basis

 

 

 

I_ANCEERT BIODIVERSI'I'EI'I'SWIJZER van 6 korte vragen tips aan mensen die graag actie willen

maak grus

ondernemen om de biodiversi

bevorderen.

in hun directe omgeving te

Met de publiekscampagne 'Maak Grijs Groener’ wil het Deltaplan Biodiversi-

teitsherstel biodiversiteit tot leven brengen en mensen inspireren en activeren

om een bijdrage te leveren. Op www.maakgrijsgroener.nl is meer informatie

te vinden over biodiversiteit en zijn projecten te vinden die met het onderwerp

te maken hebben.

De ambitie van het Deltaplan is om in 2030 biodiversiteitsverlies in Nederland

omgebogen te hebben naar biodiversiteitsherstel. Het herstel van biodiversiteit

richt zich op drie focusgebieden: openbare ruimte, landbouw en natuur, om-

dat dit de drie belangrijkste vormen van grondgebruik in Nederland zijn én

omdat daar de meeste winst behaald kan worden.   
 

 

ENERGIE EN HUISEIGENAREN

IK BEN HUISEIGENAAR. BĲ WIE MOET IK WAARVOOR ZIJN?

eveaae 

RAADPLEEG HET DUURZAAM BOUWLOKET

Sinds 1 januari 2021 is gemeente Hof van Twente

aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. Huiseigena-

ren met vragen over energiebesparende maatregelen,

het aardgasvrij maken van de woning en subsidie- en

financieringsmogelijkheden kunnen hier terecht voor

gratis en onafhankelijk advies. Inmiddels zijn circa

130 gemeenten aangesloten op dit platform.

Op de website www-duurzaambouwloket.nl is infor-

matie te vinden over de genoemde onderwerpen. Ook

kan je hier lokale bedrijven vinden die kunnen helpen

bij het treffen van energiemaatregelen.

Je kan ook advies inwinnen via de helpdesk:

info@duurzaambouwloket.nl of 072-7433956.

DUURZAAM

BOUWLOKET 
RAADPLEEG DUURZAAM THUIS TWENTE

IK WIL MAATWERKADVIES »

Duurzaam Thuis Twente coördineert de vrijwilligers die als wooncoach aan de slag zijn om mensen thuis maat-

werkadvies te geven voor hun woning. Inmiddels hebben bijna 400 huiseigenaren gebruik van gemaakt van deze

dienst. Het advies is gratis, onafhankelijk en vrijblijvend. De wooncoaches wonen zelf in Hof van Twente. De woon-

coach komt voor advies bij je thuis. Door de coronamaatregelen kunnen deze thuisbezoeken momenteel helaas niet

plaatsvinden. Zodra de maatregelen het weer toelaten, worden de thuisbezoeken weer opgepakt.

 

Kijk op www.duurzaamthuistwente.nl voor actuele informatie.

Je kan een afspraak maken via info@duurzaamthuistwente.nl of 088-1850130.

m} e

Verduurzamen is een hele puzzel. Van het uitzoeken welke maatregelen voor jouw huis passend zijn

tot de bedrijven kiezen om te benaderen. En nog veel meer! Vind je het uitzoekwerk gedoe en wil je

ontzorgd worden? Dichtbij Duurzaam ontzorgt kosteloos in dit traject en werkt samen met lokale partij-

en. Het concept Dichtbij Duurzaam is al actief in andere Twentse gemeenten. Ook Hof van Twente sluit

zich hier nu bij aan!

 

 

 

  

Interesse?

Neem contact op met Dichtbij Duurzaam via

info@dichtbijduurzaam.nl of 085-0290221.

DICHTBIJ

DUURZAAM.NL

eA



ZONNE-ENERGIE UIT

op Rozen. Zoveel mogelijk zonne-energie opwekken voor een energieneutrale

gemeente Hof van Twente! Zo werken groen en geld samen!

 

Hoe werkt het?

Woon je in Hof van Twente of is je winkel of zaak gevestigd in Hof van Twente?

Heb je een aansluiting die niet groter is dan 3 x 8Ô ampère?

Vind je het belangrijk dat zoveel mogelijk daken worden vol gelegd met zonnepanelen?

Vind je dat van de opbrengst zoveel mogelijk mensen in de gemeente moeten profiteren?

Word dan lid van onze coöperatie!

Als coöperatie zorgen we ervoor dat iedereen die lid is kan profiteren van zonnepanelen en

gebruik kan maken van goedkope, groene en lokale stroom!

Meer dan 340 leden

De coöperatie groeit hard! Met trots kunnen we aangeven dat in de tweede helft van maart

een succesvolle ledenwerfcampagne is gevoerd: in ruim 2 weken zijn er 82 nieuwe leden bij

gekomen! Eind dit jaar gaan in ieder geval 337 leden profiteren van de zonnepanelen die

we geplaatst hebben in de gemeente (bij een manege, meerdere agrarische bedrijven, een

productiebedrijf en vanaf deze zomer bij ‘t Rikkerink).
 

”Op ons monumentale pand kunnen wij geen zonne-

panelen leggen. Ideaal dat we nu via Hof van Twente

op Rozen toch van de zon kunnen profiteren!”

N500i

Nieuwe regeling

Mef de nieuwe postcoderoosregeling die sinds 1 aprill. van kracht is geworden, kunnen we

nog meer projecten realiseren. We doen dit met de nieuwe coöperatie “Energiecoöperatie

Hof op Rozen”. Een nieuwe coöperatie, maar hetzelfde bestuur en dezelfde inzet! Leden van

de huidige coöperatie Hof van Twente op Rozen mogen ook meedoen!

De eerste projecten onder de nieuwe regeling worden

dit jaar nog uitgevoerd. Zo is er de samenwerking met 5

agrariërs van Twickel:

P ] 7

Het plaatsen van de zonnepanelen levert zowel de

leden én de agrariërs voordeel op. Met de dakvergoe-

ding zijn ze in staat om ook zonder eigen investering

zonnepanelen te plaatsen voor hun eigen verbruik om

zo hun bedrijf verder te verduurzamen. De agrariërs

proberen door mee te doen ook te voorkomen dat er

zonnepanelen op landbouwgrond worden geplaatst.

Meedoen?

Wie lid wordt van de nieuwe Energiecoöperatie

Hof op Rozen U.A. betaalt éénmalig € 10,- voor

de administratiekosten en ontvangt daarvoor in ruil 15

jaar lang € 100,- per gerealiseerd project waaraan

men gekoppeld wordt. ledereen kan meedoenl Investe-

ren mag ook, maar hoeft niet! Investeren gaat via een

achtergestelde geldlening met een aantrekkelijke rente.

     

“Onze groei als coöperatie genereert bij

ons zoveel energie! Die groei is mede

te danken aan de inzet van onze leden

{onze ambassadeurs!), het bestuur, de di-

rectie en adviseurs!

Meer weten of meedoen, meld je aan

via www.hofvantwenteoprozen.nl

of bel 0547-208000.

We blijven ons gezamenlijk inzetten om

nóg meer inwoners uit de Hof van Twen-

te mee fe laten profiteren van groene én

voordelige stroom uit de eigen gemeente.”

_-secretaris/penningmeester
coöperaties Hof van Twente op Rozen en Hof op Rozen

hof

op rozen

12

- A l N A =N \ PEAITE

I E] ( 44 -

Eén van de mooiste duurzame ontwikkelingen in de regio vindt op dit

moment plaats in Ambt Delden. De voormalige stortplaats ’t Rikkerink

wordt getransformeerd tot een zonnepark. -

Eigenaar Twence heeft de afgelopen jaren de nodige voorbereidingen getroffen. Inmiddels is de uitvoeringsfase voor het plaatsen van de ruim 28.458 zonne-

panelen gestart. De werkzaamheden zullen in september afgerond zijn, waarna op het Rikkerink voor ca. 3.000 huishoudens groene stroom wordt opgewekt.

De storfplaats is vanaf eind 2021 geschikt voor een tweede leven, namelijk het leveren van duurzame energie.

 

 

Zonnepark

‘L Rikkerink,

 

   

    

Neem deel en profiteer

Voor inwoners van Hof van

Twente, en deels ook Borne

en Hengelo, is het mogelijk

om te deel te nemen middels

een zogenaamd postcode-

roosproject. Leden profiteren

gedurende 15 jaar van een

hoog rendement. De minima-

Ie inleg is € 50,00.

Kijk op www.zonoprikkerink.nl

voor meer informatie of aan-

melding. ledereen kan mee-

doen, ongeacht je huidige

energievoorziening of deel

name in andere vergelijkbare

initiatieven.

Initiatieven van Energiecollectief Midden-Twente

Het postcoderoosproject Zon op Rikkerink is een initiatief van de samen-

werkende energiecollectieven ECHT (Hof van Twente), DiBo (Borne) en

Hengelo Energie.

Deze collectieven hebben zich tot doel gesteld de verduurzaming en

energietransitie in de regio te versnellen. Er lopen projecten voor energie-

besparing, gezamenlijke energie inkoop en elektrische deelauto's. Een

hele belangrijke pijler onder de energiecollectieven is het Zon op dak STELT ZICH

project. De collectieven maken het voor dak eigenaren eenvoudig hun VOOR

dak ter beschikking te stellen tegen een vergoeding, en bieden de inwo-

ners laagdrempelig de mogelijkheid te investeren en te profiteren.

In 2021 worden verschillende projecten in de Hof van Twente, Borne en

Hengelo uitgevoerd en zijn er verschillende mogelijkheden om deel te

nemen.

=— energie

—‘ H I coöperatie— hof van twente

Duurzame

Initiatieven

 

“Sinds medio 2020 ben ik betrokken bij de Energiecoöperatie Hof van

Twente (ECHT), en richt ik me op de marketing en communicatie. Tege-

lijkertijd ben ik ook actief geworden op het Bedrijventerrein Twenteka:

naal in Hengelo waar mijn bedrijf gevestigd is. Ik vind dat bedrijven

een grotere rol moeten spelen in de verduurzaming van de economie.

Bij veel bedrijven leeft dit ook, maar vaak blijkt het lastig om dit om te

zetten in daden. Energiecoöperaties kunnen hierbij helpen door bedrij-

ven te ontzorgen en inwoners te betrekken en te laten profiteren. Het

is een win-win situatie voor veel belanghebbenden. Samen haalba-

re projecten initiëren, waar iedereen van kan profiteren, daar krijg ik

(groene] energie van!”

hengelo

energie
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GELD-TERUG-ACTIE

‘POEN VOOR GROEN'

Bij de aanschaf van energiebesparende producten bij één van de deelnemende winkels in de gemeente kan je tot 50 euro

terugvragen!

   

    

   

Voor welke producten kan je

€ 50,- terugkrijgen?

© Materialen om warmte binnen te houden:

tochtstrip, tochtborstel, deurdranger, ra-

diatorfolie, leidingisolatie, kozijnfolie,

isolerend plaatmateriaal

© Materialen om te besparen op warmte:

slimme thermostaat, thermostaatkraan

voor de radiator, infraroodverwarming,

radiatorventilator

© Materialen om energie door

waterverbruik te besparen: thermosta-

tische waterkraan, waterbesparende

douchekop, waterbesparende perlator

© Materialen om elektriciteit te besparen:

led-lampen, lamp met bewegingssensor,

buitenverlichting op zonne-energie

© Apparaten: bespaarstekker,  tijdklok,

energie-meter, pompschakelaar voor de

vloerverwarming

Bekijk de gehele, actuele materialenlijst op

www.poenvoorgroen.nl

LA

 

Geld-Terug-Actie

Koop een energiebesparend

artikel en krijg € 50,- retour*

Koop een

groen product*

Upload je

kassabon*

Krijgtot €50,-

geld terug

Haal energie-

besparende

Bewijs je groene

aankoop via

Na controle krijg

je het geld op je

artikelen in huis PoenvoorGroen.nl rekening.

Kleine moeite, snel verdiend!

Eeninitatiefvan: |_ is.m. de gemeenten

EAE ‘( ert ÖNEg im P
Ä Horme gm HAAKSBERGEN _ (%/wente Twent&rand

(OP=OP. ie de actievoonwaarden n de deeinemende partijen p de atiewebsite

\GRE | UAM|

  
 

 

 

    
 

    

 

  

Dromen moet je delen! De leerlingen in Hof van Twente zijn

gevraagd om hun Droom van een Boom te tekenen. /

En dat hebben ze gedaan! Er zijn 1463 tekeningen ingeleverd!

De 5 mooiste droombomen zijn afgedrukt op een bloeikaart (een kaart met bloem-

zaadjes erin verwerkt| en door de kinderen met hun mooiste tekening uitgedeeld aan

alle leerlingen op hun eigen school. De ruim 1400 vrolijke tekeningen van dromen

van bomen zijn uitgedeeld bij de ouderen door heel Hof van Twente op donderdag

22 april, de Dag van de Aarde. De dag waarop de aarde wordt gevierd!

 

 

Het uitdelen van de tekeningen

is gedaan door wethouder Pieter

van Zwanenburg, de vijf kinde-

ren met hun_winnende tekening,

de Bjarige die

heeft meegedacht om bomen als

prijs te geven bij deze actie en

door de medewerkers van Salut,

Wonen Delden, Viverion en de

vrijwilligers van Stichting Franje

en de ouderenverenigingen. leder-

een ontzettend bedankt! Zo delen

we samen groen, bloei en dromen

door heel Hof van Twente!

    

   

   
  

   

 

  

 

DE WINNENDE

À TEKENINGENZIJN VAN.

le droombomen-actie is een samenwerking van HofPower, Hofkracht

en Groene Loper Hof van Twente.

Kijk voor meer tekeningen van droombomen en foto's van de uitdeelactie

op de facebookpagina van HofPower: @hofpower hvt 15



DE WEEK VAN DE BIODIVERSITEIT

IN HOF VAN TWENTE

22 T/M 29 MEI 2021

”

HAPJE VOOR JOU, HAPJE VOOR MIJ?

Markelo

Zaterdag 22 mei 9.00 uur - 12.00 uur

De Kuierkoare staat weer bij het Kaasplein naast

deteerste kleine pluktuin van Markelo. Behalve in-

formgtie over biodiversiteit en de activiteiten van

Markelokaal kunt u weer tarwemeel, pasta en

honing uit eigen gebied en de twee uitgaven van

’Het eetbare erf’ kopen.

We zien u graag op zaterdag 22 mei.

Meer weten? www.markelokaal.nl

 
OPENING ‘PLANTJESBIEB”

IN DE REGGETUIN

Goor

Zaterdag 22 mei 13.30 uur

De plantjesbieb werkt als volgt: neem een plant-

je of stekje mee uit de bieb en zet er een stekje,

plantje voor in de plaats . Voorwaarde is wel dat

de geplaatst planten gezond zijn en dat wordt ver-

meld wat het is. Daarvoor liggen stickers en pennen

klaar. Uiteraard mogen mensen ook alleen doneren.

Alleen afnemen is niet de bedoeling.

Meer informatie: info@groeneloperhofvantwente.nl

Locatie: entree Reggetuin Kerkstraat 23 D

[achter Avia Tankstation) in Goor.

 

MELKVEEBEDRIJF,

KUNST EN ONTMOETEN

Bentelo

Dinsdagmiddag 25 mei van 14.00 - 15.00 uur

{max. 6 personen)

In Bentelo geven

cursie op hun boerenbedrijf. De natuur als basis van hun

biologisch melkveebedrijf. Loop mee door het kruidenrijk

grasland, door de koeienstal of maak een stiltewandeling.

Opgave: info@ervesmienk.nl

en een ex

 

  
DE BĲ EN WIJ

Hengevelde

Dinsdag 25 en/of woensdag 26 mei

Excursie van 1 uur_op een natuurerf in Hengevelde door

Ee toningeroeveri «n informatie

over Hofvogels en hun project Natuurerf.nl.

Vermeld bij opgave voorkeurstijd en aantal personen.

Mogelijk tussen 10.00 en 16.00 uur.

Opoovevio

 
HET GEBRUIK VAN DE BIODIVERSENSSM

Woensdag 26 mei

Locatie: [Hof van Innovatie]

Enterweg 1, 7475 TK Markelo

De kerngroep Groen Hof van Twente test op deze locatie het

gebruik en het nut van de biodiversiteit app.

WiIl je meer weten over deze activiteit en de Kerngroep Groen?

Noem contoctop e

Colofon

Gemaakt in opdracht van

Gemeente Hof van Twente

Uitgave mei 2021, oplage 17.000

Eindredactie | Vormgevin

ÛĲ lË
itgave en drukwer!

Drukkerij Unaniem | Hofweekblad, Delden

%s“{\\é'

Vragen over energie?

hofvantwente. nliduuvzuamheldduurzaamheid@hofvantwente. nl

Vragen over afval

hofvantwente.nl/afval

 

 

DE GIERZWALUW

ALS GRAADMETER

VOOR

BIODIVERSITEIT?

Delden

Donderdag 27 mei 19.00 uur - 20.30 uur

In Delden zijn i.s.m. Wonen Delden en Arbor Boomverzorging, de

eerste gierzwaluwnestkasten opgehangen. De werkgroep geeft uit

leg over de kasten en over wat de gierzwaluw te maken heeft met

biodiversiteit. Wil je uitleg over de gierzwaluw en dit project?

Geef je op via info@groeneloperhofvantwente.nl

Vermeld bij opgave: Gierzwaluw en het aantal personen.

 

DONEER

OF HAAL ZADEN

BIJ DE ZADENBIEB

Goor

Zaterdag 22 mei 13.30 uur

De plantjesbieb werkt als volgt: neem

een plantje of stekje mee uit de bieb

en zet er een stekje, plantje voor in

de plaats. Voorwaarde is wel dat

de geplaatst planten gezond zijn en

dat wordt vermeld wat het is. Daarvoor liggen stickers en pennen

klaar. Uiteraard mogen mensen ook alleen doneren.

Alleen afnemen is niet de bedoeling.

Meer informatie: info@groeneloperhofvantwente.nl

Locatie: entree Reggetuin Kerkstraat 23 D

achter Avia Tankstation) in Goor.

MMMMMM.... NATUUR OM OP TE (VRJETEN

Hapje voor jou, hapje voor mij

Aftrap: in de week van de biodiversitei

Hof van Twente

Samen actief en betrokken aan de slag met eetbaar groen voor

mens en dier.

Meer informatie: www.groeneloperhofvantwente.nl

  

  

eTwente

Vragen over groen?

hofvantwente.nl/groenloket

  

   
 

0547-858585 @

vegzijn

hot van twente


