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PERSBERICHT 

 

WBE blij met voorlopig stopzetten verkoop terreinen Staatsbosbeheer. 
 

 

Door de staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma werd bekend gemaakt,  

dat zij  voorlopig afziet van de verdere verkoop van terreinen van Staatsbosbeheer buiten de 

Ecologische Hoofdstruktuur.  Op 24 mei  2013 werd zo’n 30 ha aan terreinen verkocht in midden 

Overijssel, welke jarenlang succesvol beheerd werden door de  Stichting Beheer Natuur en Landelijk 

gebied (SBNL) en onze wildbeheereenheid. 

 

Naar aanleiding van de evaluatie door Staatsbosbeheer van de gerealiseerde verkoop van natuurterreinen rond 

Daarle, heeft de staatssecretaris besloten voorlopig af te zien van de verdere verkoop van andere terreinen. 

Hierover is de WBE verheugd.  

 

De afgelopen maanden is er in de lokale gemeenschap grote onrust ontstaan door de verkoop. Zowel de 

toekomst van de terreinen zelf, als de mogelijke nieuwe eigendomsverhoudingen waren reden voor 

ongerustheid. Inmiddels moeten wij constateren, dat deze vrees grotendeels gegrond was. Het overgrote deel 

van de terreinen is aangekocht door personen en organisaties van buiten de regio. Zonder enige band met het 

gebied zelf en lokale bevolking. Juist het beheer van de terreinen in het verleden, gebaseerd op normen en 

waarden, zoals een duurzaam verstandig gebruik en vooral goed noaberschap, hebben de huidige waarde voor 

natuur en landschap bepaald. Betrokken jagers en vrijwilligers hebben kosten nog moeite gespaard bij het 

beheer voor de aanleg van onder meer poelen, zonder dat hier één cent aan gemeenschapsgeld werd besteed. 

 

Binnen de WBE hebben betrokken jagers en vrijwilligers een grote kennis en ervaring opgebouwd in het 

beheer van kleine landschapselementen. Deze kennis mag niet verloren gaan. De WBE en haar leden zijn 

bereid het beheer voort te zetten, waarbij naast het beheer van de flora natuurlijk ook jacht, beheer en 

schadebestrijding een rol speelt.  

 

Waar het eigendom van de terreinen bij Staatsbosbeheer blijft, binnen de WBE “West-Twente” gaat het 

daarbij om zo’n 70 ha. aan kleine landschapselementen, verwacht de WBE, dat Staatsbosbeheer opnieuw 

contact zal zoeken met de Wildbeheereenheid “West-Twente”.  
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