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Beste leden van Hooltwark
De zomer verloopt gelukkig bij ons niet zo extreem heet en droog, zoals de
afgelopen jaren.
Maar extreem is het nog wel een beetje met die vele stortregens…
Hierbij de volgende nieuwsbrief met nieuws, met verslagen van wat er gebeurd
is en met voorlichting en ideeën.

Hooltwark in actie in het landschappelijk natuurbeheer!!
Met de nu al meer dan een jaar durende corona-epidemie zijn we als
natuurvereniging flink beperkt in de mogelijke activiteiten.
Met het voortgaan van de vaccinaties tegen corona is er straks waarschijnlijk
toch weer wat uitzicht op een normaler leven. En daar willen we op inspelen…
Het begin is er al: het inzaaien van akkerranden in de gemeente Hof van Twente
werd dit jaar door Hooltwark gecoördineerd en we voerden de inzaai uit.
Maar dat is pas een begin! We willen weer meer klussen oppakken!
Klussen die door een werkploeg van Hooltwark worden gedaan. Voor wat betreft
klussen moet je vooral denken aan landschappelijk werk zoals het aanplanten
van fruitbomen, singels, houtwallen, inzaaien van akkerkruiden en kruidenrijke
percelen. Kortom: zaken in het agrarische en landschappelijke natuurbeheer.
Om dit voor elkaar te krijgen willen we graag van jullie weten: hebben jullie dit
soort werk, wat al een tijd ligt en zouden jullie ons hiervoor in willen schakelen?
We hebben de laatste jaren de nodige zaken aangelegd. Moeten die ook eens
onderhouden worden?
Voor de uitvoering zijn we ook op zoek naar mensen die onze werkploeg willen
versterken. Neem gerust ook contact op als u weinig ervaring hebt, wij kijken
naar de mogelijkheden en zorgen als dat nodig is voor opleiding en bijscholing,
voor gereedschappen en uitrusting.
Zou u mee willen doen aan zulke activiteiten? Als vrijwilliger of tegen een kleine
vergoeding?
Daarom de vraag aan u om te reageren op onze ideeën!
We horen graag van u!! U kunt zich melden op info@hooltwark.nl
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55 km akkerranden in de Hof van Twente
De gemeente Hof van Twente organiseerde dit jaar weer een actie voor het inzaaien van akkerranden. In een week tijd hebben zich 75 grondeigenaren aangemeld, goed voor in totaal maar liefst 55 km bloeiende akkerranden.
Het bijzondere van dit jaar is, dat Hooltwark in 2021 de uitvoering van deze regeling heeft gecoördineerd met de gemeente als opdrachtgever.
In de akkerranden werd een mengsel gezaaid met bloemen zoals kamille, klaproos
en korenbloem. Soorten die hier van nature voorkomen. De akkerranden bieden
voedsel en veiligheid voor insecten en vogels. De insecten zorgen voor bestuiving
en natuurlijke bestrijding van plagen op het boerenland. Dit heeft voordelen voor
de natuur en ook voor de boeren. En natuurlijk zien de bloemenranden er prachtig
uit en genieten ook fietsers en wandelaars ervan.
Zo te zien heeft het weer hele mooie akkerranden opgeleverd.
Zie ook de beschrijving op onze site.

Iedereen-een-boom
De subsidie regeling van de provincie in het kader van de actie
Iedereen-een-boom is opengesteld.
Zie voor bijzonderheden op de betreffende site:
https://www.iedereeneenboom.nl/nieuws/43/bomensubsidie-van-provincie-overijssel-gaat-weer-open

Wilt u daar aan meedoen? Wij bieden u graag ondersteuning!
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Zomerbijeenkomsten CMO
De datums zijn geprikt en afspraken over de invulling worden gemaakt. Op elke
bijeenkomst zullen in ieder geval 2 bestuursleden van het collectief aanwezig
zijn, net als de veldmedewerker in het gebied.
Ook de besturen van de Agrarische Natuurverenigingen en/of stichtingen uit het
betreffende gebied zullen vertegenwoordigd zijn.
Per bijeenkomsten staat een onderwerp centraal. We maken een veldbezoek
maar we zijn ook erg benieuwd wat u eigenlijk van het collectief vindt.
Voldoende om over te praten dus!!!!
Check uw agenda, de uitnodiging is u al per mail toegezonden.
We hopen u te zien en te spreken!
Uitnodiging gemist??? Geef een seintje via info@hooltwark.nl
U kunt voor elke bijeenkomst inschrijven, ook voor bijeenkomsten in andere
gebieden

Geplande bijeenkomsten:
Datum

Tijdstip

ANV / Stichting

Locatie

Onderwerp

31-08-2021

14.00-16.30

Landschapsfonds Enschede

Viermarkenweg 85 Enschede

Landschapelementen icm randenbeheer

01-09-2021

10.00-12.30

SVP Hardenberg

Parallelweg 18 De Krim

Regeneratieve akkerbouw (strokenteelt en
randenbeheer)

09-09-2021

10.00-12.30

De Ommer Marke

Vilstersestraat 28 Lemelerveld

Bodemvruchtbaarheid

09-09-2021

13.30-16.00

De Reggestreek

Grimbergerweg 3 Notter

Botanisch grasland(randen) beheer

14-09-2021

13.30-16.00

Hooltwark

Vaaltweg 6 Borne

Rol ANLb mbt Natuurinclusieve
Landbouw

17-09-2021

13.30-16.00

Groen Salland

Boxbergerweg 2 Olst

Hakhoutbeheer landschapselementen
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Melden gebieden voor weidevogels
In het “Programma biodiversiteit” van de gemeente Hof van Twente wordt
de nodige aandacht voor weidevogels gevraagd.
Daar wordt ook met name gesproken over ambities betreffende
weidevogelgebieden:
“ Door in overleg met agrariërs gebieden specifiek in te richten voor
weidevogels, waarbij sprake kan zijn van vergoedingen, liggen er goede
mogelijkheden om het aantal weidevogels te laten groeien. “
Vernatting en/of het realiseren van “plas-dras” gebieden is een belangrijk
aandachtspunt voor de gemeente zoals ze zelf zeggen:
• Samen met de Stichting Weidevogels Hof van Twente en onze agrarische
ondernemers nemen we in een drietal gebieden gerichte maatregelen die
bijdragen aan het versterken van de weidevogelstand.
• We gaan samen met de Stichting Weidevogels Hof van Twente en onze
agrarische ondernemers in gesprek met de provincie en de waterschappen
om middelen beschikbaar te krijgen
Met name voor het zo mogelijk inrichten van geschikte weidevogelgebieden,
d.w.z. gebieden specifiek in te richten voor weidevogels, vernatting van
gebieden en het realiseren van plas-dras gebieden.
Daarom deze vraag:
- Wie kent of heeft een gebied dat daarvoor in aanmerking zou kunnen
komen?
- Bij voorkeur een situatie waarbij nu al blijkt dat de weidevogels de
situatie waarderen
- Bij voorkeur een situatie dat de eigenaar ook mee zou willen werken,
waarbij een vergoeding voor gederfde inkomsten van toepassing is
De vraag is dan: meld dit gebied!
Het mooiste zou zijn als we meerdere gebieden kunnen aanmelden bij de
gemeente om in aanmerking te komen voor maatregelen voor het versterken
van de weidevogelstand.
Melden kan via: info@hooltwark.nl

