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PERSBERICHT 

 

WBE mag landschapsbeheer voortzetten op terreinen Staatsbosbeheer. 
 

 

Nadat per maart 2013 een eind kwam aan het beheer van tientallen kleine landschapselementen van 

Staatsbosbeheer door vrijwilligers van de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE) onder de vlag 

van de particuliere Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), mogen nu de vrijwilligers en 

leden van de WBE het beheer weer oppakken. In de tussenliggende periode heeft er in 2013 een 40 ha 

aan terreinen verkocht. Nu blijft er nog zo’n 80 ha aan terreinen over, die liggen binnen de voormalige 

ruilverkaveling Hellendoorn-Daarle (gemeenten Hellendoorn en Wierden).  

 

De grote onrust vanuit de samenleving en de politiek heeft er voor gezorgd, dat van een verdere verkoop 

wordt afgezien, zo werd nu formeel bekend gemaakt door de staatssecretaris van Economische zaken, 

mevrouw S.A.M. Dijksma. Door eigenaar Staatsbosbeheer wordt erkend, dat de waarde van de terreinen voor 

het landschap, de flora en fauna alleen behouden kan blijven door een intensief beheer. De vakkennis en 

ervaring is ruimschoots aanwezig binnen de WBE “West-Twente”. Leden en/of vrijwilligers hebben 

aangegeven bereid te zijn opnieuw te willen investeren in het beheer van de terreinen. Ruim 50 

leden/vrijwilligers van de WBE hebben zich laten registreren om weer snel aan de slag te gaan. De afgelopen 

maanden is er intensief contact geweest tussen de WBE en Staatsbosbeheer.  
 

Om een eerste goede herstart te kunnen maken, zal er voor de vrijwilligers eerst een instructieavond worden 

georganiseerd in het Kulturhus, Nieuwe Schoolweg 5 in Hoge Hexel op donderdagavond 13 februari 2014, 

aanvang 19.30 uur. Deze zogenaamde „toolboxmeeting‟, een wettelijk verplicht aspect bij het (vrijwillig) 

landschapsbeheer, zal verzorgd worden door de heer A. Peters, medewerker van Staatsbosbeheer. Door 

Staatsbosbeheer zal verder gewerkt worden aan het uitwerken van een toekomstig planmatig beheer door de 

lokaal betrokken vrijwilligers. Hieraan zal de WBE haar constructieve medewerking verlenen.   

 

Na deze instructie, waarbij de nadruk zal liggen op het veilig werken in de natuur met, soms zwaar, 

gemotoriseerd materiaal, kan een begin gemaakt worden met het daadwerkelijke beheer. De werkzaamheden 

in het veld worden aangestuurd door een viertal biotoopcoördinatoren. Zij zullen toezien op de uitvoer van het 
beheer en het veilig werken.  

 

De natuur, nauw verweven met de landbouw welke het landschap gevormd heeft, kan niet zonder de sturende 

hand van de mens. Door het regelmatig dunnen en terugzetten van houtopstanden blijven onder meer 

houtwallen vitaal en passen zij in het landschap en bij het grondgebruik van de aangrenzende agrariërs. Het 

draagvlak wat hierdoor is ontstaan de afgelopen jaren, laat jagers, boeren, aanwonenden en natuurliefhebbers 

al jaren nauw samenwerken. De kosten voor alle werkzaamheden, de te gebruiken materialen, brandstof en 

bestede uren, worden door iedereen zelf betaald. De opbrengst van de werkzaamheden is bijzonder duurzaam, 

namelijk hout en soms wat wild, maar geeft vooral voldoening. Een voorbeeld van „wise-use‟ van de natuur 

bij uitstek. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De Wildbeheereenheid “West-Twente” is erg blij met het initiatief van en de mogelijkheden die 
Staatsbosbeheer biedt voor een duurzaam beheer en de gekozen vorm van samenwerking. Hierdoor is volgens 

de WBE  een stevige basis is gelegd voor de toekomst. Juist de lokale betrokkenheid heeft zich bewezen als 

een belangrijke garantie voor het behoud en de toekomst van de terreinen. 
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