Inleiding
Het gaat niet goed met de biodiversiteit en meerdere dier- en planten soorten nemen dan
ook in rap tempo af. Zo ook het aantal broed-/erfvogelsoorten. Ook in de gemeente Hof van
Twente is deze trend zichtbaar en hebben planten en dieren het moeilijk, waaronder de
kerkuil. Een soort die het niet alleen moeilijk heeft, maar ook een soort die thuis hoort in deze
gemeente en onze steun hard nodig heeft. Via deze aanvraag hoopt de Stichting Hofvogels
een substantiële financiële bijdrage te krijgen voor de uitvoering van fysieke maatregelen op
erven van boerderijen en erven van bewoners in het buitengebied van de gemeente Hof van
Twente. Maatregelen die tot doel hebben om meer ideale biotopen voor de kerkuil te creëren
en deze met elkaar te verbinden tot meer ideale leefgebieden. Maatregelen die niet alleen
ten goede komen aan de kerkuil, maar ook aan meeliftende soorten als andere erf-/
tuinvogels, insecten en bloemen/ planten; Allen profiteren mee van de voorgestelde aanpak.
De kerkuil kan enkel gedijen in landschappen met open gebieden en veel weides waar hij
kan jagen en voldoende beschutting heeft om te nestelen. Een landschap geschikt voor de
kerkuil is ook een landschap rijk aan bloemen, insecten, dieren en vogels, iets waar we
allemaal van genieten. Om de kerkuil verder te helpen liggen investeringen in de natuurlijke
en ruimtelijke kwaliteit van het landschap dan ook voor de hand. Een gebiedsgerichte
aanpak die niet alleen goed is voor de kerkuil, maar ook goed is voor het landschap en voor
het imago van de gemeente Hof van Twente als groene en toeristische gemeente.
De kerkuil is voor zijn levensonderhoud sterk afhankelijk van de kwaliteit van het landschap
en de biodiversiteit. Ideale leefgebieden/ biotopen van de kerkuil zijn in loop van de tijd
echter meer en meer verdwenen. De populatie fluctueert sterk als gevolg van natuurlijke en
lokale omstandigheden als strenge winters (jachtproblemen) en een tekort aan voedsel en
nestgelegenheid. Door intensivering van de landbouw verdwijnen natuurlijke broedplaatsen
in kerken, hooischuren e.d. en is de kerkuil voor zijn broedplaats in toenemende mate
afhankelijk geworden van door mensen geplaatste nestkasten. De kerkuil broedt landelijk
gezien momenteel zelfs voor circa 90% in dergelijke nestkasten, veelal hoog opgehangen in
open berg-/ wagen loodsen op boerenerven .
De kerkuilenpopulatie in de gemeente Hof van Twente boet(te) gaandeweg in aantallen in
als gevolg van een voortdurend veranderend landschap. Hierdoor is de ideale leefomgeving
van de kerkuil voortdurend ingekrompen, wat zijn tol heeft geëist en nog steeds eist op de
populatie. Ideale leefgebieden zijn verdwenen zonder dat daarvoor ‘nieuwe natuur’ in de
plaats is gekomen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd 1) nieuw ontwikkelde of
uitbreiding van woonwijken 2) uitbreiding bestaande en ontwikkeling nieuwe
bedrijventerreinen 3) uitbreiding en intensivering agrarische sector 4) antipathie tegenover
kerkuilen als predator van boerenzwaluw en vervuiler van erven en 5) toegenomen
verkeersintensiteit. Vele uilen worden jaarlijks slachtoffer van het verkeer. Uilen jagen bij
voorkeur in de bermen van provinciale- en rijkswegen of schuimen het wegdek af naar prooi.
Situaties waarin zij gemakkelijk worden aangereden of overreden.
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Met dit ‘Beschermingsplan voor de Kerkuil’ beschrijft de Stichting Hofvogels de wijze waarop
zij de komende vier jaar (2019 – 2022), samen met anderen, wil investeren in het behoud
van de kerkuil. De Stichting is bereid hiervoor 800 vrijwilligersuren te reserveren in de
periode van 4 jaar.
Zo wil de Stichting bekendheid geven aan de kerkuil en mensen meer betrekken bij de
noodzaak om te investeren in natuur, landschap en biodiversiteit, met als doel ons landschap
meer aantrekkelijk te maken voor kwetsbare en bedreigde planten, insecten en vogels.
Centraal in de aanpak staat het creëren van ideale biotopen door (her) inrichting van erven
en verbinden van deze erven, waardoor meer ideale leefgebieden ontstaan. De Stichting
werkt hierin nauw samen met lokale organisaties als de gemeente Hof van Twente,
Landschap Overijssel, de IVN’s Diepenheim en Markelo, basisscholen, de Vogelwerkgroep
Nivon Goor en bewoners/kasthouders in de gemeente Hof van Twente.
Het onderliggende ‘Beschermingsplan’ kwam tot stand met behulp van de input geleverd
door regionale en landelijke contactpersonen en organisaties, waaronder de regionale
coördinator kerkuilen, regionale /lokale werkgroepen (via internet) en de Stichting
Kerkuilenwerkgroep Nederland. Bestaande literatuur werd geraadpleegd, waaronder: De
Kerkuil, ecologie, gedrag en bescherming van Jan de Jong en Soortenstandaard Kerkuil Tyto
Alba, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
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1 SAMENVATTING
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Ook in de gemeente Hof van Twente hebben veel
plant- en diersoorten het moeilijk of verdwijnen zelfs. En dat is jammer, want het is niet alleen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze planten en dieren te beschermen. Eenieder
heeft veel baat bij een levendige en attractieve omgeving. Een evenwichtig en gezond
landschap is de basis van al het leven. Het geeft ons zuurstof om te ademen, voedsel om te
eten en een fijne omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Dit kunnen en mogen
wij ons zelf en volgende generaties niet ontnemen.
Om onze verantwoordelijkheid te nemen in de bescherming van dit landschap, zullen we
bekend moeten zijn met de waarden ervan. We moeten weten wat er leeft, want niemand
beschermt wat hem koud laat en niemand loopt warm voor wat hij niet kent. De gemeente
Hof van Twente doet al veel aan het beschermen en verbeteren van de rijkdom aan planten
en dieren in haar gemeente en doet dit samen met andere publieke en private partijen,
waaronder de Stichting Hofvogels, Landschap Overijssel, vrijwilligers van IVNafdelingen,
Groene Loper, scholen en anderen.
De gemeente profileert zich meer en meer als duurzame en natuurminnende gemeente.
Biodiversiteit staat daarbij voorop, waarbij de kerkuil gezien kan worden als uitdrukking van
de kwaliteit van het landschap en de daarin groeiende en levende planten, dieren en vogels.
Door de kerkuil te beschermen en hem verder te helpen wordt er gewerkt aan de kwaliteit
van natuur en landschap. Goed voor de natuurlijke en ruimtelijke kwaliteit van de gemeente,
haar imago, de propositie als toeristische gemeente en tot slot als aantrekkelijke
vestigingsfactor voor bedrijven.
De kerkuil komt vooral voor in de kleinschalige cultuurlandschappen met gras en
bouwlanden, begrensd door kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen, hagen en bosjes.
Aanpak/ herstel van natuur, landschap en biodiversiteit is derhalve niet alleen bepalend voor
deze soort, maar (in) direct ook voor andere vogel-, insecten- en plantsoorten. De kerkuil is
honkvast. Eénmaal voor een territorium gekozen zal hij daar zijn verdere leven blijven, mits
er voldoende voedsel, veiligheid en broedgelegenheid aanwezig is. Voedsel van de kerkuil
bestaat voor 98% uit muizen en nauwelijks uit insecten, vogels en amfibieën.
Het beschermen van het typische kleinschalige cultuurlandschap van de gemeente Hof van
Twente en daarmee de kerkuil is een taak van iedereen. Het is dan ook van belang om de
waarde van een levendig landschap en de rol van de kerkuil hierin veelvuldig te
communiceren en mensen meer te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Startent
bij de basisscholen in de gemeente met behulp van de educatieve groene lessen, die mede
vanuit de optiek van onze inheemse erf/ en broedvogels zijn ontwikkeld en mens en natuur
meer met elkaar moeten verbinden. Betrek je de kinderen, dan betrek je immers ook hun
ouders, vrienden en buren.
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Ook worden specifieke en langdurige acties gericht op grondeigenaren, want zij kunnen met
relatief kleine maatregelen veel betekenen voor de kerkuil en zijn biotoop. Erfadviezen op
maat en erfaanpassingen vinden plaats op basis van toestemming en onderhoudscontracten
over 10 jaar. Ook worden er acties georganiseerd, die gericht zijn op álle inwoners van de
gemeente. Acties om aan mee te doen, zoals het ophangen van nestkasten, het monitoren
van kerkuilen, het bijwonen van ringsessies, maar ook acties als het inventariseren en
markeren van leefgebieden van de kerkuil.
Door het creëren van meer ideale biotopen op erven en deze met elkaar te verbinden wordt
niet alleen gewerkt aan meer ideale leefgebieden voor de kerkuil. Ook wordt geïnvesteerd in
ons landschap, onze natuur en de biodiversiteit. Samen werken we dan aan een
evenwichtige leefomgeving voor de kerkuil, met als resultaat dat het aantal kerkuilen
toeneemt in de gemeente Hof van Twente. Maar ook werken we samen aan een
waardevollere leefomgeving voor onszelf, om in te wonen, te werken en te recreëren.
Met al deze acties hoopt de Stichting Hofvogels, samen met anderen, de nodige energie op
te wekken die mensen stimuleert en inspireert om zelf ook maatregelen te nemen voor de
kerkuil.
Geïnteresseerden mogen ons altijd benaderen met vragen. De Stichting is bereikbaar via
info@hofvogels.nl. Ook willen we graag verwijzen naar onze website www.hofvogels.nl
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2 DE KERKUIL
2.1 INLEIDING
De kerkuil, een beschermde inheemse uilensoort, is voor zijn overleving min of meer
afhankelijk geworden van de inspanningen van de mens. Hij is een honkvaste en
partnergetrouwe erfbewoner met een voorkeur voor boerenerven en oude schuren. Het gaat
niet goed met de kerkuil. De stand van de kerkuil is landelijk gezien hoog, echter zijn er grote
regionale en lokale verschillen als gevolg van onder andere een veranderend landschap
waarin kenmerkende landschapselementen als houtwallen, heggen en ruigtes verdwenen en
de landbouw intensiveerde. Door het voortdurend veranderend landschap is de ideale
leefomgeving van de kerkuil ingekrompen en heeft door de jaren heen zijn tol geëist op de
populatie. De sterfte onder jonge kerkuilen is verder groot. Circa 70% van de jonggeboren
pullen haalt na de geboorte het eerste jaar niet.

2.2 LEEFGEBIED VAN DE KERKUIL
De kerkuil, een beschermde inheemse uilensoort, is een echte cultuurvolger. In ons land
nestelen ze vooral in schuren op het platteland, waar ze gebruik maken van speciaal
daarvoor opgehangen nestkasten. De kerkuil heeft, als jager van het open veld, voorkeur
voor het kleinschalige open cultuurlandschap met kruidenrijke gras- en akkerranden, bermen
en houtwallen, heggen en bosjes. Het voedsel bestaat voor 98% uit muizen, met voorkeur
voor de veldmuis en spitsmuis en incidenteel aangevuld met vogels, amfibieën en insecten.
Bij optimale voedselsituaties kunnen kerkuilen jaarlijks tot zelfs drie broedsels voortbrengen.
Kerkuilen zijn standvogels. Eenmaal gevestigd blijven kerkuilen veelal hun hele leven en het
jaar rond in hetzelfde gebied. Een leefgebied van de kerkuil varieert van 60 hectare in een
voor de kerkuil heel goed gebied, tot 1200 hectare in een voor de kerkuil heel arm gebied.
De leefomgeving van een nestplaats voldoet bij voorkeur aan de voorwaarden als
voedselaanbod, voldoende oriëntatiemogelijkheden en schuilplekken en geen verstoring en
versnippering door grotere wegen. Slechte weersomstandigheden en voedselschaarste in de
winter kunnen leiden tot zwerfgedrag. De paarband is sterk. Als een van de volwassen
vogels sterft, wordt zijn of haar plek meestal snel ingenomen door een nieuwe partner. De
voortplantingsperiode begint in februari met toenemend territoriaal gedrag. Ook zijn beide
partners steeds meer aanwezig op de nestplaats.

2.3 LEEFGEBIED VAN DE KERKUIL IN DE HOF VAN TWENTE
Op basis van jarenlange registraties is er binnen de Stichting Hofvogels zicht op
(ontwikkelingen) broedlocaties en spreiding van territoria in de gemeente Hof van Twente.
Kerkuilen broeden vooral in de buurtschappen Diepenheim, Markvelde, Hengevelde en
Bentelo. Door het bijplaatsen van nestkasten werd in deze omgevingen succesvol
geanticipeerd op succesvolle broedresultaten en werden nieuwe kasthouders geworven. Op
deze wijze vond daar een geleidelijke uitbreiding van het aantal territoria plaats. Dit in
tegenstelling tot buurschappen als Deldenerbroek, de omgeving van Delden (Twickel)
Stokkum en Markelo, waar de kerkuil in mindere mate voorkomt en derhalve omgevingen
zijn waar een toekomstige aanpak zich mede op zal richten.
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3 DOELSTELLING EN MAATREGELEN
3.1 INLEIDING
Met het ‘Beschermingsplan voor de Kerkuil’ wil de Stichting Hofvogels de komende 4 jaren
samen met partners extra investeren in de leefomgeving van de kerkuil om de soort te
ondersteunen in zijn levensonderhoud en te beschermen. In grote lijnen wordt gekeken naar
de succesvolle aanpak gericht op de behoud van de steenuil, zoals deze al geruime tijd
plaats vindt in de gemeente Hof van Twente. Voor coördinatie en afstemming van de
voorgestelde maatregelen wordt onder andere gebruik gemaakt van bestaande
overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Voor het maken en plaatsen van
nestkasten, uitvoeren van controlemaatregelen en monitoring van ontwikkelingen wordt de
expertise en mankracht van de Stichting Hofvogels ingezet. Prioriteit heeft het kerkuil
vriendelijk inrichten van erven, waarvoor met grondeigenaren concrete afspraken worden
gemaakt en contracten worden afgesloten.

3.2 DOELSTELLING BESCHERMINGSPLAN KERKUIL
Het ‘Beschermingsplan voor de Kerkuil’ heeft tot doel om in de gemeente Hof van Twente in
een periode van 4 jaar (2018 -2022) het aantal territoria van kerkuilen uit te breiden door het
verhogen van de kastbezetting met 2% ten opzichte van de gemiddelde kastbezetting 2015 –
2017

3.3 MAATREGELEN
Om dit doel te realiseren zijn de volgende activiteiten/ taken gedefinieerd:
•

•

•

•

Samenwerkingsstructuur.
o Verankering van het ‘Beschermingsplan voor de Kerkuil’ in de bestaande
overlegstructuur met de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, IVN’s
Diepenheim en Markelo en scholen (De Kerngroep Hof voor de Steenuil);
Creëren draagvlak en draagkracht door middel van communicatie, informatie en
educatie;
o Informatiefolders en flyers (bestaande en nieuw te ontwikkelen)
Inventariseren, registreren en monitoren huidige populatie kerkuilen;
o Vaststellen van aanwezigheid/ afwezigheid middels kastcontroles en
inventarisaties
Inventariseren geschikte leefgebieden;
o Vaststellen van in potentie voor kerkuilen geschikte leefgebieden
§ inventarisatie geschikte territoria (erven) binnen deze leefgebieden
§ selectie van en creëren ideale broedlocaties;
§ maken en (her)plaatsen nestkasten
§ eventueel bijvoeren wanneer noodzakelijk in de winter
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•

•

•

Volgen/ evalueren ontwikkelingen binnen vastgestelde gebieden;
o Controleren nestkasten en volgen broedontwikkelingen
o Controle en registratie broedontwikkelingen uitgezette nestkasten
§ vaststellen broed biologische gegevens en ringen adulte uilen en pullen
§ registratiegegevens in de landelijke DBase van het Vogeltrekstation
Nederland en Sovon
o Onderhoud en beheer nestkasten
o Investeren in veiligheid controleurs (ladders, klimbeveiliging)
Creëren vervangende broedplaats bij verwijdering bestaande verblijf-/ broedlocaties als
gevolg van sloop schuur of stal al dan niet in relatie met asbestsanering;
o Afspraken met gemeente/ provincie
Herstelbeheer erf/ landschap in het kader van soortenbescherming;
o Actief communiceren van de mogelijkheden
o Erfaanpassingen
o Toestemming en bindende afspraken met grondeigenaren
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4 WERKWIJZE EN UITVOERING
4.1 INLEIDING
De in dit ‘Beschermingsplan’ voorgestelde werkwijze en maatregelen richten zich op de
kerkuil. Maatregelen hebben tevens een gunstig effect op meeliftende soorten als andere erf/
tuinvogels, insecten, planten en andere diersoorten. De inzet richt zich in 1e instantie op
buurten waar de kerkuil in mindere mate voorkomt dan in overige delen van de gemeente
Hof van Twente. Het uiteindelijke resultaat van de geformuleerde aanpak dient na 2022 te
bestaan uit een substantiële stijging van de kastbezetting met 2% ten opzichte van de
gemiddelde kastbezetting 2015 t/m 2017. Om dit doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van
de expertise en ervaring opgedaan in het bestaande ‘Beschermingsplan voor de steenuil’.
Best practices en de opgedane kennis worden samen met de aanwezige kennis en ervaring
binnen de Stichting Hofvogels ingezet om het ‘Beschermingsplan voor de Kerkuil succesvol
te laten zijn. 2018 staat in het teken van verdere uitwerking van het ‘Beschermingsplan’ van
planning van de geformuleerde activiteiten en het informeren van de achterban. Ín het najaar
van 2018 wordt gestart met de 1e uitvoeringshandelingen.

4.2 MAATREGELEN WAARVOOR SUBSIDIE WORDT AANGEVRAAGD
•

•

•

•

•

Maken, plaatsen en controleren van 35 nestkasten voor de kerkuil op erven van
boerderijen en erven buitengebied bewoners in de gemeente Hof van Twente; al dan niet
voorzien van camera’s;
Het verrichten van erfbezoeken, adviseren en opmaken van erfinrichtingsplannen/
onderhoudscontracten t.b.v kerkuil vriendelijk inrichten van 35 erven door de Stichting
Hofvogels en Landschap Overijssel;
Communicatie en informatie;
o Ontwikkelen informatiefolder m.b.t nut en noodzaak te investeren in kerkuil
vriendelijke omgevingen alsmede de voorwaarden waaronder e.e.a dient plaats te
vinden
Aanschaf materialen ten behoeve van
o Veilig controleren nestkasten;
o Inventariseren en monitoren van territoria
Secretariële kosten

4.3 EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE MAATREGELEN
Bevestiging voor de effectiviteit en efficiency van de voorgestelde aanpak werd verkregen
aan de hand van de resultaten van de succesvolle aanpak rond de steenuil. Hierin werkt de
Stichting Hofvogels met goede resultaten samen met onder andere de gemeente Hof van
Twente, Landschap Overijssel, IVN - afdelingen en scholen aan het behoud van de steenuil
middels het creëren en verbinden van voor de steenuil ideale biotopen.
Bij het formuleren van doelstellingen, maatregelen en activiteiten werd verder geput uit de
jarenlange opgedane ervaring en kennis van de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels. Hier
is ruime kennis en ervaring aanwezig als het gaat om beschermingsmaatregelen bedoeld om
inheemse uilensoorten in hun levensonderhoud te ondersteunen en te beschermen.
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4.4 BEHEER EN ONDERHOUD
Vele van de voorgestelde maatregelen en activiteiten zijn een vast onderdeel van de
(periodieke) werkzaamheden die worden uitgevoerd door het bestuur en de vrijwilligers van
de Stichting Hofvogels. De Stichting reserveert dan ook gedurende de gehele projectperiode
van 4 jaar circa 800 uur ten behoeve van de volgende maatregelen en activiteiten;
•
•

•

Maken, plaatsen onderhouden en controleren van nestkasten voor de kerkuil;
Erfbezoeken en erfinrichtingen gecoördineerd, gevolgd en geëvalueerd vanuit/ door het
bestaande samenwerkingsverband gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel,
IVN afdelingen en de Stichting Hofvogels;
o Grondeigenaren, waar op basis van compensatie erven kerkuil vriendelijk worden
ingericht, geven hiervoor niet alleen schriftelijk toestemming maar gaan ook een
overeenkomst voor instandhouding van de uitgevoerde activiteiten aan voor
minimaal 10 jaar met Landschap Overijssel;
o Controle van deze onderhoudsplicht vindt jaarlijks plaats door middel van
erfbezoek door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels hetzij medewerkers van
Landschap Overijssel.
Financieel beheer van de ontvangen subsidie door bestuur van de Stichting Hofvogels in
samenspraak met Landschap Overijssel en de gemeente Hof van Twente;
o Periodieke terugkoppeling financiën op basis van door subsidieverstrekker
geformuleerde voorwaarden/ op basis van facturen;
o Effecten en resultaten op basis van extra paragraaf in het jaarlijks op te maken
Jaarplan van de Stichting Hofvogels.

4.5 MONITORING
Registratie, monitoring en evaluatie van ontwikkelingen vinden plaats binnen het secretariaat
van de Stichting Hofvogels op basis van jarenlang vergaarde informatie. Ontwikkelingen
worden periodiek verantwoord naar en gecommuniceerd met vrijwilligers van deze Stichting,
met kasthouders en partners in samenwerking. Jaarcijfers worden jaarlijks doorgegeven aan
provinciale en regionale coördinatoren die de informatie voor onderzoek en monitoring
verder doorspelen naar landelijke organisaties als SOVON.
Evaluatie en monitoring hebben aangetoond, dat een relatief groot aantal nestkasten van
kerkuilen over meerdere jaren onbezet bleef. Geschiktheid van dergelijk erven wordt
opnieuw beoordeeld en kasthouders/ erfbewoners worden geadviseerd over te nemen
maatregelen. Verplaatsing of herplaatsing van nestkasten behoren daarbij tot de
mogelijkheden. Uitbreiding van nestkasten en/of herplaatsing van nestkasten vindt plaats op
basis van inventarisaties en erfaanpassingen.
Daarnaast wordt geanticipeerd op het broedseizoen, waarbij de jonggeboren pullen op zoek
gaan naar een eigen territorium. Gedurende de projectperiode worden minimaal 35
nestkasten (al dan niet voorzien van bescherming voor predatie en/of cameratoezicht) nieuw
geplaatst.
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4.6 COMMUNICATIE EN INFORMATIE
In aanmerking komende communicatiekanalen zijn onder andere de website van de Stichting
Hofvogels www.hofvogels.nl, Daarnaast wordt gebruik gemaakt van lokale en regionale pers,
bestaande en nieuw te ontwikkelen flyers en bulletins.
Informatie en educatie zijn speerpunten. Middels informatie, advisering en educatie wordt
draagvlak en draagkracht gecreëerd onder buurt-/ erfbewoners en scholieren. Zodoende
wordt bekendheid gegeven welk belang er gediend is bij behoud van de kerkuil in ons
landschap. Er wordt draagvlak gecreëerd onder buurtschappen, erfbewoners en overheden
om erven meer kerkuil vriendelijk in te richten en in het publieke domein de voor de kerkuil
noodzakelijke landschapselementen als houtwallen, bloeiende slootranden en bermen aan te
brengen of terug te brengen.
Bij verstrekking van de gevraagde subsidie vindt informatie hiervan plaats via de website
www.hofvogels.nl en publicatie in regionale en lokale media.
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5 STICHTING HOFVOGELS
5.1 INLEIDING
De Stichting Hofvogels, voortkomend uit de Uilenwerkgroep Hof van Twente, staat sinds 16
augustus 2016 als zodanig notarieel geregistreerd en staat bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder KvK nummer 66650488/ RSIN: 856646167. De Stichting Hofvogels is
een zogenaamde ANBI Stichting, wat betekent dat giften die ten goede komen aan onze
Stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit
een voorzitter, penningmeester, secretaris (beheerder secretariaat) en voorzitter van de
Vogelwerkgroep Nivon Goor.
Binnen de Stichting zijn 40 vrijwilligers door het jaar heen actief met het inventariseren van
uilen territoria, het werven van kasthouders en volgers, het controleren, beheren en
(her)plaatsen van nestkasten en ringen van adulte en jonggeboren uilen.

5.2 ONTWIKKELINGEN
Als Stichting zijn we de laatste jaren op vele fronten gegroeid en is een solide basis ontstaan
die vertrouwen schept voor de komende jaren om verder te groeien. Om deze groei en het
enthousiasme van vrijwilligers te stimuleren werd geïnvesteerd in het organiseren van
workshops en themabijeenkomsten. Veilig werken kreeg aandacht en procedures werden
verder ontwikkeld en ingevoerd. De ondersteunende en faciliterende rol van het bestuur nam
evenredig toe. Een bestuur dat overigens eind 2016 gecompleteerd werd met een
penningmeester en een bestuurslid/ voorzitter van de Vogelwerkgroep Nivon Goor.
Bijzondere aandacht kregen de inventarisaties naar nieuwe territoria, het uitzetten van
nieuwe nestkasten en uitbreiding van het aantal ringers. Naast de uilen werden we als
Stichting betrokken bij een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en enkele van
onze vrijwilligers deden mee aan beektellingen naar nestlokaties van ijsvogels en grote gele
kwikstaarten. Ook in 2018 worden we weer betrokken bij soortgelijke particuliere groene
initiatieven en zal de Vogelwerkgroep Nivon Goor als zelfstandige werkgroep opgaan in onze
Stichting.

5.3 DOELSTELLING STICHTING HOFVOGELS
De Stichting Hofvogels zet zich actief in om inheemse broedvogelsoorten in het algemeen en
inheemse uilensoorten in het bijzonder in de gemeente Hof van Twente te beschermen en in
hun levensonderhoud te ondersteunen. De Stichting doet dit in het belang van natuur,
landschap en biodiversiteit. De Stichting streeft daarbij biotoopverbeteringen op het erf en in
het landschap na ten einde een meer optimaal leefmilieu voor onze inheemse
broedvogelsoorten, waaronder uilen, te creëren.
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5.4 BEOOGDE RESULTATEN
•

•

•
•

•
•

•
•

Verhogen bewustzijn bij de inwoners van de Hof van Twente met betrekking tot nut en de
noodzaak van de bescherming van inheemse uilensoorten en broedvogels in relatie met
natuur, landschap en biodiversiteit middels informatie, communicatie en educatie;
Ontwikkelen en gebruik van professionele PR middelen zoals website, publicaties,
nieuwsbrieven, artikelen voor nieuwsbladen, pers, nieuwsbulletins,
informatiebijeenkomsten
Werving van vrijwilligers en kasthouders;
Verhogen bezettingsgraad uitgezette nestkasten voor uilen door onderzoek en innovatie
o Toename van het aantal (geschikte) uilenterritoria middels;
o Inventarisaties territoria uilen
o Aanbrengen van biotoopverbeteringen op erf en in gebied
o Plaatsen, controleren en onderhouden van nestkasten
inventariseren en adviseren m.b.t ui vriendelijk inrichten van erven en gebieden
Ringen adulte uilen in kader van Retrapping Adults for Survival
o Ringen jong geboren uilen;
o Verwerken en analyseren broedresultaten
Monitoren van ontwikkelingen
Toename beïnvloeding lokaal natuurbeleid door samenwerking, lobby, publiciteit,
advisering en deelname aan klankbord-/ stuur-/ en werkgroepen.

5.5 BEREIKBAARHEID
De Stichting presenteert zich via haar website www.hofvogels.nl . Het secretariaat van de
Stichting is bereikbaar via info@hofvogels.nl en secretariaat@hofvogels.nl

5.6 SAMENWERKING
De Stichting Hofvogels is sinds 2017 hoofdrolspeler in meerjarig ‘Adoptieplan voor de
steenuil. Een succesvolle gebiedsgerichte aanpak binnen de gemeente Hof van Twente,
waarbij het inrichten van erven en gebieden en/of het aanbrengen/herstel van
landschapselementen een prominente rol hebben. In dit plan werken gemeente, Landschap
Overijssel, de IVN’s Diepenheim en Markelo en scholen innig samen om de steenuil meer
prominent in het landschap van onze gemeente terug te krijgen. Succesvol gezien de
jaarlijkse stijging van het aantal territoria voor de steenuil. Voor verdere informatie wordt
verwezen naar het jaarverslag 2017 van de Stichting Hofvogels te vinden op
www.hofvogels.nl / bestuur.
Er zijn veel overeenkomsten in deze bestaande aanpak en de hier voorgestelde aanpak. De
succesvolle aanpak rond de steenuil kan dan ook in vele opzichten worden doorgetrokken
naar een meer structurele aanpak voor de kerkuil. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden
uitgevonden. Kennis er ervaring kunnen als best practices worden toegepast op de kerkuil.
Ook bij de kerkuil is de kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit bepalend voor zijn
levensonderhoud. Werken aan territoria voor de kerkuil is tevens werken aan de kwaliteit van
het landschap, de natuur en de biodiversiteit
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6 ONTWIKKELINGEN
6.1 INLEIDING
Om de effectiviteit van onze aanpak te meten worden onder het motto ‘meten is weten’
(broed)resultaten geregistreerd, geanalyseerd en gemonitord. Het doel van onze
gezamenlijke aanpak is de verschillende inheemse uilensoorten actief te beschermen en ons
landschap geschikter te maken voor de uilenpopulatie door het nemen van een keur aan
maatregelen, waaronder het creëren van meer bewustzijn middels educatie, informatie en
advisering en door herstel en uitbreiding van leefgebieden. Het verhogen van de
kastbezetting bepaald de effectiviteit van de aanpak.

6.2 ONTWIKKELINGEN NESTKASTEN
Het plaatsen en onderhouden van nestkasten op erven en in schuren van kasthouders is
gedurende de laatste jaren uitgegroeid tot een doorlopende activiteit. Deze werd neergelegd
bij een van de vrijwilligers van onze Stichting. Met hem is een compensatieregeling
afgesproken. De gemaakte afspraak geeft niet alleen een beter inzicht in de hoeveelheid
jaarlijks te plaatsen nestkasten en groei van kasthouders. Het garandeert ook een vaste
kwaliteit van de te maken nestkasten en de wijze van installeren. Een nieuw mutatieformulier
ten slotte verhoogt de kwaliteit van NAW gegevens van nieuwe kasthouders. Mede van
belang in het kader van nieuwe privacyregels. Met het oog op toekomstig gebruik van
diverse camerasystemen in nestkasten worden nestkasten experimenteel aangepast en
pasklaar gemaakt.

Torenvalk
3%

Neskasten per soort
Bosuil
8%

Kerkuil
27%

Steenuil
Bosuil

Steenuil
62%

Kerkuil
Torenvalk
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6.3 ONTWIKKELINGEN POPULATIE KERKUILEN 2015 – 2017
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Grafiek 1: Ontwikkelingen broedsels populatie Kerkuilen 2015 – 1017
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Grafiek 2: Ontwikkelingen bezettingsgraad % nestkasten Kerkuilen in % 2015 - 2017
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Spreidingskaart nestkasten kerkuilen 2017 (rood- onbezet, groen- broedsel)

6.4 CONCLUSIES
Aan de hand van grafieken 1 en 2 en de spreidingskaart kunnen ten aanzien van de
kerkuilen enkele conclusies worden getrokken, namelijk:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Kerkuilen in 2015 nauwelijks broedden en meerdere broedsels mislukten. 2015 staat te
boek als een slecht broedseizoen met heel weinig uitgevlogen jongen als gevolg van de
slechte weersomstandigheden en een gebrek aan voldoende voedsel waaronder muizen;
In 2016 en 2017 de kerkuilen volop broedden als gevolg van meer ideale
weersomstandigheden en een rijkelijk aanbod aan voedsel, waaronder muizen;
Kerkuilen in 2016 en 2017 broedsels voortbrachten met tot 6 jongen (pullen) en in 2017
zelfs éénmalig een tweede broedsel werd gemeld
Het aantal broedparen kerkuilen in die periode niet steeg;
De kastbezetting onder de kerkuilen gemiddeld rond de 23.5% bleef hangen, d.w.z. dat
circa 76% van de opgehangen nestkasten om de één of andere reden gedurende
langere tijd onbewoond bleef;
o Dit ondanks het rijkelijke aanbod van nieuw geboren pullen in 2016 en 2017, die
uiteindelijk allemaal op zoek gingen naar een eigen territorium
Aan de hand van de in de bijlagen opgenomen spreidingskaart nestkasten kerkuilen
2017 (on)bezet kan worden geconcludeerd dat;
Nestkasten hoofdzakelijk geplaatst zijn in de lijn Diepenheim, Hengevelde/ Bentelo en
Delden
Bezetting vooral voorkomt in de omgeving van Diepenheim, Hengevelde en Bentelo;
Broedseizoen 2018 mogelijk de boeken ingaat als een mislukt broedseizoen. Vele
nestkasten zijn onbezet, bezet zonder broedsel of mislukt broedsel.
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7 BEGROTING
7.1 INLEIDING
De uitvoering van maatregelen zoals beschreven in dit ‘Beschermingsplan voor Kerkuil’ zijn
afhankelijk van verlening van de gevraagde subsidies voor de in dit hoofdstuk beschreven
maatregelen en activiteiten. De benodigde kosten hiervoor staan vermeld in paragraaf 7.2.
In paragraaf 7.3 staan de tegenprestaties van vrijwilligers van de Stichting Hofvogels en
anderen (Landschap Overijssel en IVN) vermeld tegen een vergoeding van € 15.- p/u.

7.2

BEGROTING

De subsidieaanvraag richt zich op de periode 2019 tot en met 2022 en op de volgende
maatregelen/ activiteiten.
MAATREGEL

KOSTEN

Ten behoeve van advisering erfinrichting/ erfaanpassingen wordt i.s.m Landschap Overijssel
en de gemeente Hof van Twente een flyer/ folder ontwikkeld met informatie over nut en
noodzaak, toegepaste criteria en mogelijkheden.

€ 2.400.-

In totaal worden 35 nestkasten geplaatst. Al dan niet voorzien van bescherming tegen predatie
en/ of cameratoezicht. Kosten worden berekend op basis van maken, opslag, vervoer en
plaatsen. Uitgegaan wordt van € 75.- per nestkast

€ 2.625.-

In totaal worden 35 erven kerkuil vriendelijk ingericht. Ervaringscijfers hebben uitgewezen dat
hiervoor circa € 750.-ex BTW per erf gerekend dient te worden. Betreft aanschaf en planten
van plantgoed, materialen voor aanplant (boompalen, aarde, bevestigingsmaterialen e.d.) en
uitvoering werkzaamheden

€ 26.250.-

Opmaken erfinrichtingsplan/ Landschap Overijssel 4 uur per erf a €81.-per erf

€ 11.340.-

Aanschaf materialen

€ 1.040.-

ladders € 400 pst ex BTW Totaal 800.MP3 spelers tbv inventarisaties € 80 pst ex BTW Totaal 240.-

Secretariële kosten

€350.--

Gebruik ICT, printer en aanschaf materialen, telefoonkosten enz..

Totaal

€ 44.005.-
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7.3 CO FINANCIERING
ACTIVITEIT

SPECIFIEK

TOTAAL

Coördinatie en afstemming erfaanpassingen
overleg met gemeente, Landschap Overijssel,
IVN; Kerngroep Hof vd Steenuil

Jaarlijks wordt door Stichting Hofvogels, IVN,
Landschap Overijssel en gemeente Hof van
Twente 4 x 1 uur aan de kerkuil besteed in
het bestaande Kerngroep Overleg.

€ 720.-

Coördinatie en afstemming bestuur Stichting
Hofvogels en overleg vrijwilligers van Stichting
Hofvogels

Totaal 40 uur voltallig bestuur van 4
personen

€ 600.-

Opmaken/ afstemmen ‘Beschermingsplan door
Stichting Hofvogels’ Overleg bestuur, gemeente,
landschap Overijssel, IVN e.d.

Eénmalig 40 uur

€ 600.-

Doen van aanvraag door Stichting Hofvogels

Eénmalig 8 uur

€ 120.-

•
Terugkoppeling resultaten aan
subsidieverstrekker vanaf 2019;
•
•

•

Opnemen paragraaf Kerkuilen
jaarrapportage; totaal 12 uur
Financiële verantwoording totaal 15 uur

€ 405.-

Jaarlijks via op te maken jaarrapportage
Financieel op aanvraag subsidieverstrekker

Erfbezoek en erfadvies Stichting Hofvogels
vanaf eind 2018

Totaal;
•
•

€ 4.050

45 bezoek a 4 uur per bezoek = 180 uur
schrijven advies 45 x 2 uur = 90 uur

Communicatie en informatie gericht op
‘Beschermingsplan voor de kerkuil’ door
Stichting Hofvogels.

Onderhoud website, schrijven persberichten,
nieuwsbrieven enz. 8 uur per jaar

€ 480.-

Gezamenlijke uitvoering workshops,
uilenballenpluizen, schoolprojecten, presentaties
Stichting Hofvogels en IVN vrijwilligers.

8 uur per jaar door 2 vrijwilligers

€ 960.-

Controle, beheer en onderhoud nestkasten
kerkuilen vrijwilligers Stichting Hofvogels

Per jaar: 50 uur

€ 3.000.-

Coördineren van het ringen, het ringen en
registreren van broedbiologische gegevens door
secretariaat en ringers Stichting Hofvogels

Per jaar 35 uur

€ 2.100

Registreren, monitoren en evalueren van cijfers/
ontwikkelingen binnen secretariaat Stichting
Hofvogels

Per jaar 25 uur

€ 1.500.-
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ACTIVITEIT

SPECIFIEK

TOTAAL

Jaarlijkse controle ingerichte erven door
Stichting Hofvogels en Landschap Overijssel
vanaf 2019

Jaarlijks 35 x 4 uur

€ 6.300

Bestellen, leveren en aanplant door Landschap
Overijssel
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