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Vrijwillig landschapsbeheer weer opgestart.  

   
 

Door jagers en andere vrijwilligers van de Wildbeheereenheid “West-Twente” (www.wbewest-

twente.nl) is inmiddels het beheer van de landschapselementen van Staatsbosbeheer (SBB) weer 

opgepakt dit winterseizoen. Deze terreinen, in totaal zo’n 80 ha. liggen globaal binnen de denkbeeldige 

lijn die getrokken kan worden van Daarle – Hoge Hexel – Wierden – Nijverdal – Marle – Daarle. Zo’n 

60 vrijwilligers staan geregistreerd bij de WBE en worden aangestuurd door een viertal 

biotoopcoördinatoren. Aan dit werkseizoen komt op 15 maart 2015 tijdelijk weer een eind. 

 

Nadat in februari 2014 voor een korte periode na een onderbreking weer opgepikt werd, is een hiermee een 

traditie van 20 jaar voortgezet. 

 

Het beheer van deze terreinen, meestal houtwallen en bosjes en bossen, belangrijke natuurlijke elementen in 

het cultuurlandschap, bestaat veelal uit het regelmatig dunnen en terugzetten van houtopstanden. Op deze 

wijze wordt voorkomen dat aangrenzende grondeigenaren overlast ondervinden van overhangende struiken en 

bomen, maar ook dat de houtopstanden hierdoor constant vernieuwen. Soms wordt extra rekening gehouden 

met het beheer waarbij bijvoorbeeld besdragende soorten of drachtplanten voor insecten extra mogelijkheden 

krijgen om zich te ontwikkelen. Daarnaast kan, waar nodig, een herinplant met zogenaamd gebiedseigen 

plantmateriaal uitgevoerd worden. SBB levert dan het benodigde plantmateriaal.  

 

De vrijwilligers, gewone jagers maar ook ‘houtjagers’ hebben alle belang bij een goed beheer. Voor de fauna, 

zodat er af en toe ook wild geoogst kan worden, en voor de houtopbrengst. Menig houtkachel wordt gestookt 

in de regio met op deze wijze verkregen duurzaam geoogst hout. De basis hiervoor vormt een actueel 

beheerplan dat in 2014 door Staatsbosbeheer voor de komende tien jaren werd opgesteld. Hierin worden alle 

terreinen beschreven en wordt een ideaal beeld geschetst waarop het beheer gebaseerd wordt.  

 

Het beheer wordt aangestuurd door biotoopcoördinatoren mensen die ter plekke goed bekend zijn, ook bij de 

bewoners en gebruikers. Zij inventariseren de terreinen, voeren een flora- en faunacheck uit en geven aan 

welke werkzaamheden gebeuren moeten. Ook controleren zij op de uitvoering van het werk. De 

werkzaamheden zelf worden inmiddels gedaan door ervaren ploegen, waarvan velen de motorzaag hanteren. 

Zij zijn hiervoor gecertificeerd en voorzien van de verplichte deugdelijke veiligheidskleding. Het spreekt 

vanzelf, dat er veel aandacht is voor het veilig werken, zowel ten aanzien van de eigen gezondheid en van de 

collega’s, de omgeving en het milieu. Zo werd in januari 2014 een zogenaamde toolboxmeeting 

georganiseerd door SBB georganiseerd waarbij tientallen betrokkenen werden bijgeschoold over onder meer 

het veilig werken met de motorzaag. SBB heeft ook aangeboden waar mogelijk en nodig kosteloos 

veiligheidsmaterialen ter beschikking te stellen, een aanbod waarvoor de vrijwilligers van de WBE zeer 

dankbaar voor zijn. De overige kosten, zoals voor bijvoorbeeld gereedschappen, transportmiddelen en 

brandstof, worden door een ieder zelf betaald. 

 

 



 

 

 

 

 

De resultaten van de werkzaamheden, dat wil zeggen welke werkzaamheden waar zijn uitgevoerd zijn, 

worden vastgelegd en teruggekoppeld naar Staatsbosbeheer. Zo worden zij op de hoogte gehouden van de 

vorderingen en toetsen aan het beheerplan  De onderlinge samenwerking en afstemming is uitstekend, zo 

hebben wij ervaren.  

 

De vrijwilligers, jagers maar vooral ook boeren en inwoners van de streek, hebben alle belang bij het beheer 

van het landschap. Niet alleen vanwege de voldoening die gevoeld wordt door actief nuttig bezig te zijn in de 

natuur, maar ook om het resultaat, een mooi onderhouden landschap en de hout- en wildopbrengst. Deze 

directe betrokkenheid en belangen is al jaren een garantie voor het voortbestaan van dezr natuurlijke 

elementen in het cultuurlandschap. Dit toont, dat natuur en cultuur (landbouw), bij een juist beheer heel goed 

samen gaan.  
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