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Bijeenkomst weidevogelbeheer Hoge Hexel 
 

 

De Natuur- en Vogelwerkgroep “De Grutto” uit Weerselo (www.nvwgdegrutto.nl) organiseert op 

dinsdagavond 5 maart 2013 om 20.00 uur een bijeenkomst in het Kulturhus te Hoge Hexel. Deze 

organisatie is door de provincie Overijssel aangewezen als gebiedscoördinator voor de begrensde 

weidevogelgebieden Daarleseveld en Bekkenhaar. Hiervoor zijn onder meer grondeigenaren en 

grondgebruikers uitgenodigd die meewerken aan weidevogelbeheer maar ook jagers/faunabeheerders 

in verband met de te hoge predatiedruk. Daarom werd door de initiatiefnemer ook de 

Wildbeheereenheden “West-Twente” en „Vriezenveen e.o.‟ benaderd. 

 

Door de provincie Overijssel werd in 2011 de Natuur- en Vogelwerkgroep “De Grutto” formeel aangewezen 

als intermediair tussen de provincie en grondeigenaren en grondgebruikers en weidevogelbeschermers waar 

het gaat om de bescherming van weidevogelgebieden in Twente. Zowel ten noordwesten als ten noordoosten 

van Hoge Hexel liggen een tweetal zogenaamde begrensde weidevogelgebieden, waarbij boeren een 

financiële ondersteuning krijgen voor de bescherming van nestelende en broedende weidevogels. Bij het 

markeren van de nesten en de nazorg krijgen zij de ondersteuning van gedreven en ervaren vrijwilligers. 

 
Ook leden van de Wildbeheereenheid “West-Twente” (en Vriezenveen e.o.) waarvan hun velden in en met 

een straal van 5 kilometer rond deze officiële weidevogelgebieden liggen zijn voor deze avond uitgenodigd. 

de jachtvelden tot zijn uitgenodigd. Helaas bleek, dat in het broedseizoen van 2012 bijna alles verloren was 

gegaan door predatie door vos en kraaiachtigen.  

 

Daarom moeten er afspraken gemaakt worden tussen boeren, vrijwilligers èn jagers die vastgelegd zullen 

worden in een Collectief Beheerplan. Voor het behoud van het weidevogelgebied en natuurlijk de 

weidevogels voor onze toekomst, is nu dringend actie nodig. De WBE en haar betrokken leden zullen binnen 

de wettelijke kaders hun verantwoordelijkheid nemen en aandacht besteden aan de veel te hoge predatiedruk 

door de vos en kraaiachtigen.  

 
  

Nadere informatie: 

 

 

Wildbeheereenheid “West-Twente” 

J. Kreijkes – voorlichting 

Oude Almeloseweg 22 

7642 GK  WIERDEN 

tel. 0546 577212   06 45630416 

j.kreijkes@hetnet.nl 

  

http://www.nvwgdegrutto.nl/

