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PERSBERICHT 

Ondersteuning weidevogelbeheer en versterking stand korhoen 

 

De leden van de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE) ondersteunen zowel de beheerders 

van de weidevogels rond de weidevogelgebieden Daarleseveld en Bekkenhaar als 

Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug door extra aandacht te besteden aan de bejaging 

van vossen en vooral de zwarte kraai.  

Door de door de provincie aangewezen gebiedscoördinator voor het weidevogelbeheer binnen de 

zogenaamde begrensde weidevogelgebieden Daarleseveld en Bekkenhaar, tussen Hoge Hexel en 

Daarle, werd de WBE dringend opgeroepen aandacht te laten besteden aan een straffe bejaging van 

zwarte kraaien en vossen voor en tijdens het broedseizoen van de weidevogels. In 2012 bleek dat alle 

kuikens verloren waren gegaan door predatie. Leden van de WBE proberen nu zo optimaal mogelijk 

gebruik te maken van de vergunning voor het gebruik van kunstlicht voor de bejaging van de vos. Ook 

de zwarte kraai wordt bejaagd. Uiteraard alles binnen de wettelijke kaders. 

Vooral de vele zwarte kraaien die door de weidevogelbeheerders zijn waargenomen, zorgen voor 

onrust en maken het gebied voor weidevogels onaantrekkelijk. De biotoop daarentegen is gunstig en 

veel boeren die de weidevogels een warm hart toe dragen hebben beheerovereenkomsten afgesloten 

met de provincie. Het zou jammer zijn dat de weidevogels in centraal Overijssel nog verder achteruit 

zouden gaan.  

Door Staatsbosbeheer zijn op de Sallandse Heuvelrug, samen  met Vogelbescherming Nederland, 

korhoenders uitgezet om de inheemse populatie te voorzien van vers bloed. Terreinbeheerders op de 

Sallandse Heuvelrug, waaronder Staatsbosbeheer en ook particulieren, doen al het mogelijke om de 

biotoop zo gunstig mogelijk te krijgen. Pogingen die de leden van de WBE “West-Twente” die 

onmiddellijk grenst aan de oostkant van de Sallandse Heuvelrug ook niet onaangeroerd raken. Zij 

hopen dat dit project slaagt en zo het korhoen op de Sallandse Heuvelrug en aangrenzende gebieden 

weer een kans krijgt om zich blijvend in gezonde populatiegrootte te handhaven. Waar mogelijk wordt 

de predatiedruk verminderd in de aangrenzende gebieden die onder het beheer van de WBE “West-

Twente” vallen door de vos te bejagen. Dit gebeurt onder meer met behulp van kunstlicht. Ook de 

zwarte kraai wordt intensief bejaagd waarvan ook de weidevogels profiteren. In januari 2013 werd 

door de WBE “West-Twente” een symposium georganiseerd waar jagers kennis konden nemen van de 

mogelijkheden die de zogenaamde hutjacht met kunstlokvogels en een goede camouflage biedt. 
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