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PERSBERICHT 

 

Zilveren jubileumfeest voor leden van de WBE “West-Twente” 
 

 

In maart 1988 werd in Enter de Wildbeheereenheid “West-Twente” opgericht en bestond in 2013 

vijfentwintig jaar. Een heugelijk feit, dat niet aan de leden van de WBE voorbij zal gaan. Op vrijdag 17 

januari 2014 zal voor de leden van de WBE een receptie gehouden worden in de zalen van Landgoed 

het Rheins, Reintszijweg 1 te Enter.  

 

  
In 1988 werd in Enter officieel de Wildbeheereenheid “West-Twente” officieel opgericht. Destijds werd door 

jagers rond Enter en Wierden al erkend hoe belangrijk samenwerken voor de wildstand is. Zij wilden graag 

verder kijken dan de grenzen van hun eigen jachtvelden en bouwen aan een toekomst voor het wild. De jaren 

erop breidde het werkgebied zich langzaam uit doordat steeds meer jagers in de regio aansluiting zochten tot 

de huidige omvang van zo’n 17.500 ha in centraal Overijssel. De WBE “West-Twente”omvat nu de gemeente 
Wierden en grote delen van de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten. 

 

In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd voor de WBE en haar leden. Het landschap is ingrijpend 

veranderd met ook gevolgen voor de fauna en flora. Met de aanleg van woonwijken, wegen en 

industrieterreinen werden grote delen van de groene ruimte opgeslokt. Ook de landbouw is ingrijpend 

veranderd. Door de landbouweconomische ontwikkelingen is het grondgebruik grootschalig geworden met 

grote, zware snelle machines. Landbouwgewassen die jarenlang een vertrouwd beeld in het landschap 

vormden zijn verdwenen en andere vormen van landbouw zijn terug gekomen. Tevens heeft 

natuurontwikkeling, door (semi-)overheden en zeker ook particulieren, hebben het landschap van met name  

onze vele beken veranderd. Diersoorten zoals de patrijs en fazant maar ook weidevogels zijn nagenoeg 

verdwenen. Andere soorten namen in grote aantallen toe zoals kraaiachtigen, vossen en marterachtigen. Ook 

soorten die destijds niet in centraal Overijssel verwacht werden zoals grauwe ganzen en nijlganzen hebben 
zich blijvend gevestigd en breiden de populatie van deze soorten zich uit.   

 

De WBE en haar leden hebben te maken gehad met het verdwijnen van onder meer de oude jachtwet en 

vogelwet en de komst van nieuwe eisen die gesteld werden aan de te gebruiken munitie. In 2002 werd de 

huidige Flora en faunawet van kracht en inmiddels zit er  weer een nieuwe wetgeving aan te komen. De Flora- 

en faunawet leidde tot veel administratieve taken voor de WBE  en de jagers op het gebied van jacht, beheer 

van populaties en schadebestrijding.  Het bestuur wordt daarbij geholpen door vrijwilligers en (ingewikkelde) 

digitale administratiesystemen van onder meer de provincie en de Faunabeheereenheid Overijssel. De 

toename van taken en werkzaamheden maakten het al jaren noodzakelijk, dat de WBE beschikte over een 

eigen kantoorruimte, c.q. vergaderruimte. Al meerdere jaren heeft de WBE haar eigen ruimtes in De 

Boerderieje aan de Albertsdijk/Oosterhofweg in Rijssen. 
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De WBE en haar leden hebben een expertise opgebouwd in de loop der jaren door ervaring en scholing en de 

WBE vormt een betrouwbare partner voor de uitvoer van jacht, beheer en schadebestrijding.  

   

Voor de receptie zijn niet alleen de ruim 200 leden, deelnemers en begunstigers van de WBE uitgenodigd met 

hun partner, maar ook werden relaties zoals overheden, de politiek en besturen van vele belangenorganisaties 

uitgenodigd. De receptie wordt verzorgd door de familie Mol van Het Rheins met hun medewerk(st)ers. 

Slager G. Lammertink uit Enter zal een tweetal wilde zwijnen aan het spit ter beschikking stellen. Een ieder 

die is aangesloten bij de WBE “West-Twente”zal na afloop een blijvende passende herinnering overhandigd 

krijgen. 

 

Voor nadere informatie nodigen wij u uit contact met op te nemen met: 
 

  

 J. Flim  - voorzitter 

Stokmansveldweg 5 

7461 BM  RIJSSEN 

Telefoon 0548 – 512651    06 – 54940520 

jflim@concepts.nl  
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