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Schadebestrijding en schadevergoeding 
 

De Wildbeheereenheid “West-Twente”(WBE) wil een actieve rol binnen haar werkgebied gaan spelen 

voor de bestrijding van wildschade maar ook de diensten aanbieden aan onder meer de landbouw voor 

het aanvragen van financiële vergoedingen bij het Faunafonds. Hiervoor heeft de WBE de beschikking 

over een groep van 7 vrijwilligers die agrariërs willen helpen met de aanvragen bij het Faunafonds. Ook 

de afdelingen van LTO Noord Almelo, Nijverdal-Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden worden daarbij 

nauw betrokken. Voor genodigden wordt op donderdag 22 maart 2012 in de Boerderieje in Rijssen aan de 

Oosterhofweg in Rijssen, het onderkomen van de WBE een speciale voorlichtingsbijeenkomst gehouden. 

De heer ing. J.A. van Baarsen van het Faunafonds zal daar een instructie verzorgen. 

In september 2012 heeft de WBE een uniek initiatief gestart, waarbij een eerste instructie werd verzorgd voor de 

vrijwilligers door de ambtelijk secretaris, mevrouw L.B. van Haaften, van de Faunabeheereenheid Overijssel 

(FBE). Door de WBE werden daarbij onder meer de besturen van de LTO Noord-afdelingen actief geïnformeerd 

over de regelgeving en (on)mogelijkheden voor de agrariërs en leden van de WBE. Een goede onderlinge 

samenwerking en goede contacten zijn onontbeerlijk voor alle betrokkenen. 

Binnen de WBE is bestuurslid E.M. Dijk uit Hellendoorn als wildschadecoördinator aanspreekpunt wanneer er 

sprake is van wild- en faunaschade. Belangrijk is, dat al bij dreigende overlast of schade de grondgebruiker 

direct de jager/schadebestrijder en de WBE informeert. Ook de jager/schadebestrijder zal direct de WBE moeten 

informeren. Deze organisatie is aangewezen om eventuele aanwijzingen of ontheffingen aan te vragen bij de 

provincie via de FBE. Dit kan echter een zeer omslachtig tijdrovend traject zijn, waarbij cijfermateriaal leidend 

is voor de FBE en eventueel Gedeputeerde Staten voor het nemen van beslissingen. Het een en ander moet 

voldoen aan de bepalingen van de Flora- en faunawet, de provinciale verordening beheer en schadebestrijding 

dieren en natuurlijk  het faunabeheerplan van Overijssel. 

Nadere informatie:  

 

J. Kreijkes  - voorlichting      E.M. Dijk - wildschadecoördinator 

Oude Almeloseweg 22     Koestraat 1 

7642 GK  WIERDEN     7447 CE  HELLENDOORN 

tel. 0546-577212       tel. M: 0620 952646 

 

 


