
 

Geachte Leden, 

Hierbij ontvangt u de  

2e nieuwsbrief van 

onze WBE. 

Wij hopen dat u deze 

met plezier leest. 

Voor verbeteringen 

staan wij altijd open. 

Mocht u dus suggesties 

hebben of 

verbeteringen dan 

horen wij het graag 

van u. 

De redactie. 

 

 

 

ADRES 

WBE  West-Twente  

Postbus 377 

7460  AJ  Rijssen 

e-mail 

wbewesttwente@telfort.nl 

www.west-twente.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

Door onze hoofdredacteur Dinant Ligtenberg werd ik gevraagd het voorwoord voor deze 

nieuwsbrief te verzorgen. Onze voorzitter Jan Flim was verhinderd. In uw mailbox komt  

hiermee de tweede digitale nieuwsbrief van uw WBE. Een nieuwsbrief die ook nog in ons 

jubileumjaar verschijnt.  

Dinant Ligtenberg vroeg in de jaarvergadering wie de nieuwsbrief leest. Als bestuur kregen wij 

nooit een reactie op de nieuwe wijze van verschijnen. Gelukkig bleek, dat deze wel gelezen wordt. 

Reden dan ook om door te gaan met de nieuwsbrief op  deze wijze. Door de moderne technieken 

is deze snel in elkaar te zetten, aan te vullen en  snel en vooral kosteloos te versturen via de e-

mail. We weten dat niet iedereen beschikking heeft over internet of e-mail. Daarom vragen wij u 

de nieuwsbrief eventueel uit te printen voor uw combinatiegenoten of relaties die geen internet 

hebben. Onze nieuwsbrieven zijn overigens ook terug te vinden op onze site die steeds verder 

wordt opgebouwd. Kijkt u ook eens? 

In dit nummer staat actuele lokale informatie die voor u van belang is. Het bestuur wil de 

nieuwsbrief graag gebruiken als middel om regelmatig alle leden te informeren over bepaalde 

ontwikkelingen. In dit nummer  staat ook de oproep voor leden van een commissie die de 

faunatellingen moet gaan organiseren, iets waar we niet onder uit komen. We hopen van harte 

dat u zich bij ons meldt. Ook vragen wij u als leden zelf informatie aan te dragen, verhalen, 

teksten, foto’s en dergelijke. Zonder actieve leden kunnen we niets. Ook anderen die zich nauw 

betrokken voelen bij onze WBE, kunnen kopij aandragen. 

Ondanks de uitspraak van Jan Flim tijdens de jaarvergadering, dat het een rustig jaar was geweest 

voor uw WBE is de reewildcommissie en het bestuur erg druk  geweest. Veel hiervan leest u terug 

in deze nieuwsbrief.  

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het weer nog steeds de weg kwijt, de verwachting is steeds 

dat het  in ieder geval warmer zal worden… Na een koude winter, een  veel te koud  en lang 

voorjaar is de natuur weken later dan we altijd gewend waren op gang gekomen. Wat dit zal 

beteken voor ons wild, maar ook voor onze boeren, weten nog niet. Het weer blijft 

onvoorspelbaar. Een warme  of zelfs hete zomerperiode kan de achterstand snel goed maken. De 

veerkracht van de natuur is onvoorstelbaar groot.  

Binnenkort beginnen veel mensen met plannen, vakanties, maar ook de duivenjacht, eendenjacht 

en al een voorzichtig vooruitkijken naar 15 oktober. De komende tijd van vakanties kunnen de 

gedachten verplaatst worden. Bij terugkomst kunnen dan de zegeningen geteld worden die er 

zijn.  Zeker nu dit jaar onze WBE 25 jaar bestaat. Een jubileum wat we niet zo maar ons voorbij 

willen laten gaan. Alle leden, deelnemers en begunstigers krijgen dan ook nog een uitnodiging van 

een feest dat wij dit jaar zullen organiseren. 

Ik wens u veel leesplezier en een prettige (zomervakantie) tijd toe. 

Jan Kreijkes                                                                                                                                                                     

vice-voorzitter 
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Netwerk MTB routes door Twente. 

Permanente  mountainbikeroutes 

De WBE heeft opgevangen, dat op dit moment de gemeente Wierden  

medewerking wil verlenen aan de aanleg van zogenaamde  MTB-

routes door het buitengebied van de gemeente. In veel gevallen 

zullen deze moeten gaan over terreinen van particulieren  omdat 

bestaande paden niet gebruikt zullen gaan worden. 

Vanuit de regio Twente is hiervoor een aanzienlijk bedrag  

beschikbaar wat geïnvesteerd kan worden, zie  

http://www.regiotwente.nl/in-twente/toeristische-routes/238-mtb-

netwerk-twente. 

De gemeente Wierden benaderd hiervoor particulieren met het  

verzoek om medewerking, c.q. hun terrein ter beschikking te stellen.  

Als u de website heeft bezocht en alle informatie heeft gezien, 

begrijpt u waarom de WBE adviseert hieraan geen medewerking te 

verlenen.  

Grondeigenaren en gebruikers zal voorgehouden worden, dat het 

maar om smalle paden zal gaan die niet intensief gebruikt zullen 

worden. De aanleg gebeurt echter met zwaar materiaal waardoor het 

pad wat door het veld gemaakt wordt, feitelijk aanzienlijk breder is 

dan wordt beweerd. 

 

Verstoring en oneigenlijk gebruik. 

  

Nieuwe paden in particuliere bossen, houtwallen, het moet zo 

‘landelijk’mogelijk zijn of tussen akkers en weilanden door, zorgt voor 

veel onrust onder het wild en tast ook de flora en het landschap aan. 

MTB’ers hebben geen oog voor de natuur en zijn alleen met zichzelf  

en hun fysieke prestaties bezig (denk aan de Amstelreclame).  

De paden zullen al snel gebruikt worden door wandelaars met 

loslopende honden.  

Ook illegale motorcrossers zullen de MTB-paden volgen, zo is de 

ervaring. Omdat tijdens de laatste jaarvergadering de WBE heeft 

gekozen geen toezicht meer te laten uitvoeren, kunnen de gevolgen 

lokaal voor uw veld desastreus zijn. 

Eigenaren die benaderd worden door het loket bouwen en wonen 

van de gemeente Wierden beseffen vaak niet wat de gevolgen zijn 

wanneer zij toestemming verlenen.  

Wij adviseren u daarom u als jachthouders de ontwikkelingen in uw 

veld nauwlettend in de gaten te houden en vooral uw 

grondeigenaren  te informeren.  

Wij verwachten dat binnenkort ook de gemeenten 

Hellendoorn en Rijssen-Holten in actie zullen komen om het regionale 

MTB-netwerk verder uit te bouwen.  

 

Ook hier geldt jachthouders let op uw zaak! 

 

Bestuur 

 
 
 
 

    Geachte leden, 

 De  volgende  foto’s  kwamen  hier  binnen.  Het lijkt er op 

dat de hazen  bij Mans Brinks  daar in de bomen nestelen.  
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Reewildinformatie voor recreanten. 
 

Verstoring in het veld 

Al enkele jaren komen er tijdens ledenvergaderingen opmerkingen 

over verstoring in het veld door recreanten en loslopende honden met 

de vraag of wij als WBE hieraan wat kunnen doen. Tijdens de laatste 

Algemene Ledenvergadering heeft de vergadering besloten, dat zij 

geen toezicht meer wenst in de vorm van een BOA betaald via de 

WBE. Aangezien andere handhavers nog nauwelijks actief zijn en 

toezicht in het buitengebied door de politie geen prioriteit heeft, en 

ook de kennis en betrokkenheid ontbreekt, zal verstoring van de fauna 

ongetwijfeld nog vaker plaatsvinden.  

 

Publieksinformatie 

Het afgelopen voorjaar is door de WBE begonnen met het 

ontwikkelen van publieksinformatie voor met name gasten van 

verblijfsrecreatiebedrijven binnen ons werkgebied. Als we kijken naar 

het aantal bedrijven binnen ons werkgebied met  steden als Almelo en 

Rijssen en plaatsen als Enter, Nijverdal en Hellendoorn en het grote 

buitengebied met soms hele grote hotels, bungalowparken en 

campings, hebben we kans dat vele gasten willen genieten van ons 

mooie buitengebied. In samenwerking met Vereniging Het Reewild en 

een tweetal recreatieondernemers binnen ons werkgebied, Jolanda 

van Heun-Kleinjan van Recreatiepark  De Tolplas en Rien Mol van 

Landgoed Het Rheins werden folders ontwikkeld gericht op de 

recreant. 

 

Al voordat organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 

met hun actie naar buiten kwamen voor het weren van loslopende 

honden in hun terreinen, was uw WBE al actief. Alle 

recreatieondernemers, van heel groot tot heel klein zoals de 

boerencampings en bed&breakfastaccomodaties werden benaderd en 

eerst digitaal geïnformeerd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

werd op 23 april jl. de actie aan de leden gepresenteerd en kregen Jan 

Kleinjan en Rien Mol de eerste informatiepakketten overhandigd. 

 

Wat kunt u doen? 

Inmiddels zijn de diverse ondernemers voorzien van 

informatiepakketten met onze folders, informatie van Vereniging Het 

Reewild, de KNJV en de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. 

Deze werden vaak enthousiast in ontvangst genomen. In totaal 

werden er zo’n 1000 kleurenfolders gedrukt en verspreid. Natuurlijk is 

dit onvoldoende voor alle gasten binnen ons werkgebied maar elke 

gast van informatie te voorzien is voor ons onbetaalbaar. Daarom is er 

de mogelijkheid  de documenten  vanaf onze site te downloaden, te 

printen en uit te delen. U kunt deze documenten vinden op onze 

website www.wbewest-twente.nl  onder Publieksfolders.  

 

Mochten er in uw veld ondernemers actief zijn met een 

bungalowpark, camping of bed &breakfastaccomodatie, vraag deze 

dan of men  gebruik wil maken van de informatie van uw WBE.  

Uiteraard kunt u de informatie ook  zelf downloaden, printen en 

uitdelen. 

 

We zullen later, waarschijnlijk volgend jaar,ook de VVV of Tourist  

gaan voorzien van informatie. 

 
Bestuur 

 
 
 

                   

Maaiadviezen 

Vorig jaar zijn wij als WBE begonnen met het informeren van de 

besturen van LTO Noord afdelingen binnen onze WBE over de wijze 

van maaien en het sparen van jong wild en jonge (weide)vogels. Ook 

het bestuur van Landschapsvereniging De Reggestreek en  de meeste 

loonbedrijven die actief zijn binnen ons werkgebied en voor zover  

bekend  bij de bestuursleden, zijn benaderd met informatie. .  

 

Ons verzoek aan LTO  was om via hun kanalen de leden te informeren 

over een wijze van maaien waarbij het wild meer kans maakt te 

ontsnappen aan de machines. We zijn ons er van bewust, dat vooral 

de laatste jaren de snelheid van het maaien en vooral de breedte die 

in één keer meegenomen wordt, enorm zijn toegenomen. Deze 

schaalvergroting geeft jong wild en nog niet vliegvlugge 

bodembroeders weinig kans. Zeker wanneer dit op de traditionele 

manier gebeurt, van buiten naar binnen.  

Er zijn andere manieren die net zo goed toegepast kunnen worden, 

maar dat zal een kwestie van willen en wennen  zijn. Naast de manier 

van maaien is het vooral belangrijk, dat jagers goede contacten 

hebben met de boer. Als iemand vermoedt, dat er reekalveren in een 

stuk grasland kunnen liggen, zal dit voor het maaien eerst nagezocht 

moeten worden. 

Dit jaar hebben wij deze actie  herhaald, waarbij ook de Agrarische 

Natuurvereniging Land&Schap benaderd werd met het verzoek om 

hun leden, o.a. in de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten te 

informeren. Het gaat natuurlijk niet alleen om maaiverliezen te 

voorkomen, maar ook kunnen kadaverresten het gras (bijv. kuilvoer) 

vervuilen en tot ziekte onder het vee leiden.  

Wij weten niet in hoeverre bestuurders van deze organisaties bereid 

zijn de informatie door te geven, maar het is in ieder geval belangrijk, 

dat u zelf goede contacten in het veld heeft.  

De informatie, het maaiadvies is ook terug te vinden op onze website 

www.wbewest-twente.nl onder Maaiadvies. U kunt de informatie ook 

zelf downloaden, printen en weggeven. 

 

Bestuur 

 

        

         

 

 

WBE 

    West-Twente  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Faunatellingen 

 

Oproep voor commissieleden! 
 

Tijdens onze ALV kwamen de faunatellingen aan de orde. Al enkele jaren wordt u als lid 

vrijblijvend gevraagd om gegevens over de aanwezige fauna in uw veld op te geven. 

Faunatellingen is een initiatief van de KNJV en werd een aantal jaren geleden gelanceerd 

als aanvulling op de afschotcijfers. Afschotcijfers, dat wat bemachtigd is (=lees dood) zijn, 

mits correct opgegeven, exacte cijfers. Wat er in de velden nog loopt, kruipt, zwemt of 

vliegt, zien we zo niet en zullen we ook nooit exact kunnen vaststellen. 

Zo is er in februari ieder jaar de telling van knobbelzwanen en meerkoeten. In april wordt 

de stand van onder meer de hazen, konijnen, patrijzen en fazanten maar ook de 

kraaiachtigen geïnventariseerd. Op de derde zaterdag van juli worden alle eenden en 

ganzen geteld. 

Faunatellingen waarom? Grote onzin? Nee, absoluut niet!  

Steeds meer moeten we als jagers aan kunnen tonen, dat we doen wat we zeggen dat we 

doen, oogsten van een jaarlijkse aanwas zonder de populatie aan te tasten. Alles volgens 

het wise-use principe. Maar is dat echt wel zo, is lokaal soms niet de hazenstand sterk 

achteruit gegaan of is de fazant verdwenen? Als het goed is wordt dan ook  het afschot  

minder of blijft afschot mogelijk tijdelijk achterwege. Deze cijfers krijgen wij als WBE 

echter niet van onze leden. Ook inventarisaties van de levende fauna in ons veld zijn niet 

tot slecht  beschikbaar. Het is dus helemaal niet zo maar aan te tonen dat wij ons als jager 

weidelijk gedragen. Let wel; op deze wijze rekenschap geven van ons handelen in het veld, 

zal steeds vaker door de maatschappij aan ons gevraagd worden. Het zal even wennen 

zijn, maar er valt niet aan te ontkomen. Hoe vaak wordt er nu al niet bij het bestuur 

geklaagd over schade door knobbelzwanen. Niemand kan ons echter vertellen hoeveel 

zwanen er jaarlijks waar verblijven en of het er nu minder of meer zijn geworden. Bij de 

nieuwe wet (die er al lag en ook een nieuwe versie), is al ingebouwd, dat het al mogelijk is 

jacht op diersoorten te verbieden als niet aangetoond kan worden, dat afschot over de 

aanwas plaats vindt van een gezonde, qua aantallen veilige populatie. Deze bevoegdheid 

mag Gedeputeerde Staten nemen. (KNJV en NOJG hebben hier tegen niet geageerd, 

enerzijds om geen slapende honden wakker te maken, anderzijds omdat zij het 

weidelijkheidsprincipe in hun vaandel hebben waarin dit letterlijk is vastgelegd). Deze 

ontwikkelingen moeten we voor zijn, regeren is immers vooruitzien. Zo zijn we ooit aan 

onze WBE begonnen en mogen niet het gevaar lopen om rustig achter over te leunen en 

maar af te wachten wat over ons heen komt. Pro-actief bezig blijven in plaats van 

gigantisch veel energie moeten steken in allerlei ad-hoc maatregelen.   

Tellingen zullen nooit exact zijn, daarvoor zijn we van veel te veel factoren afhankelijk 

waar we geen grip op hebben. Wel geven over een aantal jaren genomen de 

waarnemingen belangrijke indicaties over de populatie ontwikkeling van soorten.  

Leden van de KNJV hebben al een aantal jaren kunnen lezen over de faunatellingen zoals 

deze jaarlijks georganiseerd worden en waar veel WBE’s in het land enthousiast aan 

meewerken. Echter in het oosten van het land is  de medewerking gering.  

De oorzaak? Karakter? Wantrouwen? Onvoldoende eigen belang? Uiteraard over degenen 

die al jaarlijks vrijwillig meewerken en gegevens inleveren niets dan lof, echter zijn dat er 

veel te weinig binnen onze grote WBE.      

    

 

 

 

Verslagen werkdagen SBNL inleveren! 

 

Ondanks het snelle droeve einde van uw o zo 

succesvolle beheer van de bosjes, houtwallen 

en singels de afgelopen jaren heeft SBNL het 

verslag nodig van alle uitgevoerde 

werkzaamheden in het seizoen 2012-2013. 

Daarom langs deze weg het dringende 

verzoek voor zover dat nog niet is gebeurd, 

de formulieren verslag werkdag direct ter 

beschikking te stellen aan uw 

biotoopcoördinator, Peter van der Vegt, 

Herbert Oudendijk of Dinant Spenkelink of 

eventueel deze direct  rechtstreeks op te 

sturen naar: 

SBNL 

Maarsbergseweg 53a 

3956 KV  LEERSUM 

of info@sbnl.nl 

 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen 

van Teun van der Vegt (terreinbeheer) als 

direct gevolg van het besluit van SBB om de 

beheerovereenkomst te beëindigen. Op onze 

Algemene Ledenvergadering was hij 

aanwezig om afscheid te nemen van zijn 

vrijwilligers. Zijn werkzaamheden bij SBNL 

zijn overgenomen door ing. Rini H.J. Smits 

r.smits@sbnl.nl. 

 

De informatie over uw werkzaamheden in 

het veld zoals het aantal gewerkte uren, de 

gemaakte meters en de diverse 

werkzaamheden heeft  SBNL nodig. Elders in 

het land zijn nog wel WBE’s actief via SBNL 

op SBB-terreinen, zij moeten een kans krijgen 

om het werk voort te kunnen zetten. Onze, 

uw cijfers van al het werk zijn daarom hard 

nodig om de jaarlijkse rapportage te maken. 

Met deze cijfers kan aangetoond worden, 

wat beheer nu werkelijk inhoudt. Het verslag 

over 2011-2012 van Overijssel-Zuid, 

waaronder uw WBE valt, is ook te vinden op 

de website van SBNL onder kleine 

landschapselementen. Ook op de website 

van uw WBE kunt de verslagen  vanaf  2005  

inkijken en downloaden (www.wbewest-

twente.nl onder Beheer kleine 

landschapselementen). 

Daarom in deze nieuwsbrief een duidelijke 

oproep om de informatie, als u deze nog 

niet heeft doorgegeven, direct ter 

beschikking te stellen.  

 

Bestuur 
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    West-Twente   

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deining rond agrarisch natuurbeheer 

 

Hieronder staat informatie van de  

Stichting Beheer Natuur en Landelijk  

gebied, een organisatie die een belangrijke  

rol speelt in de ondersteuning en promotie  

van agrarisch natuurbeheer in ons land. 

  

De afgelopen dagen is er in de media de  

nodige aandacht geweest over een Rapport voor 

de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur 

over het agrarisch natuurbeheer. Kort gezegd:het 

agrarisch natuurbeheer boekt weinig resultaat, 

steek het geld liever in ander natuurbeheer. 

Althans zo staat het in de pers met koppen als 

Agrarisch Natuurbeheer fiasco. Wie het advies van 

de RLI erop naleest, krijgt een veel genuanceerder 

beeld, stelt Jos Roemaat in een reactie, waaraan 

het SBNL-bestuur zich conformeert. Ook 

staatssecretaris Sharon Dijksma reageerde door 

volmondig de bijdrage van de agrarische en 

particuliere sector aan het natuur- en 

landschapsbeheer te ondersteunen. 

 

In het rapport is veel onderzoek naar de  

effectiviteit van het anb in de afgelopen 20 jaar bij 

elkaar gebracht. Daarin zit niets nieuws, 

constateert Roemaat. 'Er staan ook  

suggestieve zinsneden in het rapport, als zou  

het agrarisch beheer bijna net zo duur zijn  

als het beheer van de grote natuurterreinen.  

Niets is minder waar: in de afgelopen 20 jaar  

is jaarlijks tegen de 600 miljoen euro uitgegeven 

aan natuurbeheer in Nederland, waarvan nog 

geen 10 %  voor agrarisch natuurbeheer. In een 

wetenschappelijk onderbouwd rapport passen dit 

soort suggesties niet.' Hij benadrukt dat het echt 

jammer is dat er niet wordt gerept over het feit 

dat we al meerdere jaren met het Ministerie en de 

Provincies werken aan verbetering van de 

resultaten van het agrarisch natuurbeheer. De 

laatste 2 tot 3 jaar zijn de positieve voorbeelden 

op veel plekken duidelijk zichtbaar. Eendrachtig 

werken we momenteel aan fundamentele 

verbetering van het nieuwe stelsel dat per 1 

januari 2016 ingaat, waarbij regionale collectieven 
de verantwoordelijkheid nemen voor de 

uitvoering. In de conclusies van de RLI wordt maar 
heel summier op deze aanpak gewezen. Daardoor 

krijgt het negatieve uit het verleden in het rapport 

veel meer aandacht dan de aanpak in de 

toekomst,'aldus de reactie van Roemaat, die door 

het SBNL bestuur ten volle wordt gedeeld. 

 

SBNL 

 

Wij kunnen ons als WBE, één van de grootste en oudste WBE’s van het land, niet 

meer permitteren om niet met goede betrouwbare cijfers te komen. Er wordt naar 

ons, c.q. u gekeken! Kort gezegd komt het er op neer dat wanneer er sprake is van 

jachtbeperkingen of inperkingen van schadebestrijding en beheer het bestuur van 

uw WBE platgezegd ‘met de kloten voor het blok komt te staan’. Wij mogen ons en 

u mag zich niet kunnen beroepen op het beruchte 'wirhaben es nicht gewuβt'. 

Wij hoeven als WBE het wiel niet meer uit te vinden. Landelijk is er meer dan 

genoeg ervaring opgedaan met faunatellingen. Juist onze grote WBE met zijn vele 

aangesloten jagers zou een groot reservoir moeten vormen van vrijwilligers die het 

bestuur kunnen ondersteunen.  

Tijdens de ALV van 23 april 2013 werd al aangegeven dat de WBE een commissie 

moet krijgen op korte termijn, van 3-5 personen, verbonden aan onze deelgebieden 

die zorgen voor een aansturing van de tellingen. Zij enthousiasmeren de leden, 

verzamelen gegevens en laten deze verwerken. Het is heel goed mogelijk om 

daarbij buitenstaanders met kennis van zaken in te schakelen zoals IVN of 

natuurwacht. Echter is het wel ‘lullig’ om zo blijk te geven van eigenlijk te weinig 

interesse in alle aspecten van het beheer en de jacht. DE WBE kan de structuur, 

middelen en onderdak beschikbaar stellen. Met faunatellingen mag nooit maar één 

persoon belast worden zoals nu vaak gebeurde met bestuurslid H. Bloemendal. Dit 

legt een veel te grote druk op deze persoon. Ook de organisatie kan door 

onverwachte omstandigheden veel te kwetsbaar worden (alles ligt dan op de kont). 

Er is absoluut een groep nodig voor de gehele be- en afwerking, het werk, de 

ondersteuning en de (onderlinge) verantwoording. Deze moet qua samenstelling 

ook een geografische spreiding hebben, de deelgebieden binnen onze WBE. 

De tellingen zelf moeten echter door de jagers worden uitgevoerd in het veld, dit is 

gewoon een moeten, op jacht gaan kunt uimmers ook wel zelf. De data zijn 

landelijk vastgelegd en ruim op tijd bekend. Desnoods laten uitvoeren door 

(buur)jagers of leden van natuurbeschermingsorganisaties, waar zij dit zelf absoluut 

niet willen of door overmacht niet kunnen.  

Wat betreft de wintertelling in februari voor knobbelzwaan en meerkoet moeten er 

binnen onze WBE meer cijfers komen. 

De faunatelling, het waarnemen en vastleggen van de wildsoorten (haas, fazant, 

patrijs enz.) en schadesoorten (o.a. kraaiachtigen) kan mooi gelijktijdig, c.q. 

aansluitend met één van de   reewildtellingen op een morgen uitgevoerd worden. 

De zomertelling is altijd op de derde zaterdag van juli: de telling van alle ganzen 

(incl. nijlganzen). Ook in het kader van de provinciale GAK (Ganzen Afstemming 

Kader) waarin ook de jacht via de FBE deel neemt, legt ons deze verplichting op. 

Daarom in deze nieuwsbrief de zeer urgente oproep van uw bestuur om zich aan te 

melden voor deze commissie voor 1 juli 2013!  

 

Aanmelden bij ieder bestuurslid van de WBE is mogelijk, laat ons niet in de steek! 

 

Bestuur  

J. Kreijkes 
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Hier had uw bijdrage 

aan onze gezamenlijke 

nieuwsbrief kunnen 

staan! 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is er te kennen gegeven dat er 

Rien Mol van “het Rheins” heeft een fantastisch aanbod gedaan om na de jacht op 

het landgoed een gezellig samenzijn te organiseren met een hapje en een drankje.

We worden verwacht op 7 september om 11:00 aan de Reintszijweg 1b in Enter.

Voor

we dat graag. Opgave kan bij de volgende bestuursleden: Hans Bloemendal; Jan

Mark Flim; Jan Kreijkes en Dinant Spenkelink. Of via 
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Kraaien -duivendag 2013

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is er te kennen gegeven dat er 

behoefte is aan een kraaien-duivendag

Rien Mol van “het Rheins” heeft een fantastisch aanbod gedaan om na de jacht op 

het landgoed een gezellig samenzijn te organiseren met een hapje en een drankje.

We worden verwacht op 7 september om 11:00 aan de Reintszijweg 1b in Enter.

Voor die tijd kun je vanaf zonsopkomst kraaien en duiven schieten in je eigen veld.

Als je nog plaats hebt voor gastjagers horen 

we dat graag. Opgave kan bij de volgende bestuursleden: Hans Bloemendal; Jan

Mark Flim; Jan Kreijkes en Dinant Spenkelink. Of via mail: 

Twente   

       

       

 

duivendag 2013  

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is er te kennen gegeven dat er 

duivendag in september. 

Rien Mol van “het Rheins” heeft een fantastisch aanbod gedaan om na de jacht op 

het landgoed een gezellig samenzijn te organiseren met een hapje en een drankje. 

We worden verwacht op 7 september om 11:00 aan de Reintszijweg 1b in Enter. 

die tijd kun je vanaf zonsopkomst kraaien en duiven schieten in je eigen veld. 

Als je nog plaats hebt voor gastjagers horen 

we dat graag. Opgave kan bij de volgende bestuursleden: Hans Bloemendal; Jan-

mail: wbewesttwente@telfort.nl 

    

    



 
Gebruik kunstlichtvergunning 
 
Inmiddels kreeg elke aangesloten 
jachtcombinatie bericht, dat uw WBE 
van de FBE weer een ontheffing heeft 
ontvangen om gebruik te mogen 
maken van kunstlicht voor het 
bejagen van de vos. Dit op grond van 
het nog voorkomen van het korhoen 
op de Sallandse Heuvelrug en het feit, 
dat binnen onze WBE nog enkele 
erkende weidevogelgebieden liggen.  
Graag willen wij u er nogmaals op 
wijzen, dat er aan het gebruik maken 
van de ontheffing voorwaarden 
verbonden zijn. Dit werd in de 
begeleidende informatie nadrukkelijk 
aangegeven.  U mag hiervan gebruik 
maken op volgens de FF-wet 
bejaagbare gronden, u heeft dus de 
jacht gehuurd èn een geldige 
verklaring voor beheer en 
schadebestrijding. Alleen een 
zogenaamde gebruikersverklaring is 
onvoldoende! 
 
U moet, als u van deze ontheffing 
gebruik wilt maken, eerst contact 
opnemen met de secretaris van de 
WBE: D. Spenkelink telefoon 06-
51406189 of een email sturen naar 
JMA Flim (janmarkflim@live.nl) . U 
krijgt  dan een kopie van deze 
ontheffing toegezonden krijgen per 
mail. 
 
Voordat u gebruik maakt van de 
ontheffing moet  u dit  minimaal 48 
uur vooraf aanmelden bij Jan-Mark 
Flim telefoon 06-55727224. U moet 
melden door wie geschoten gaat 
worden en met welk voertuig (merk, 
type, kleur en kenteken) u op pad 
gaat.  
 
Let op, dat als u op pad gaat, in het 
bezit bent van alle kopieën! 
Een bindende verplichting is om altijd 
binnen 24 aan D. Spenkelink of J.M. 
Flim terug te melden wat het 
resultaat is geweest, ook als er niets 
geschoten werd! Tijdens de 
voorlichtingsavond over de FRS werd 
nogmaals duidelijk, dat dit een 
verplichting is die voor een ieder 
geldt! 
 
Bestuur 

 

 

 

 

Jachtschieten in midden-Overijssel 

Afgelopen 7 Mei jl. organiseerden KNJV midden-Overijssel i.s.m. Schietvereniging SDVV te 

Almelo voor de eerste keer, op de vaste eerste dinsdagavond van de maand, jachtschieten. 

Er kon in verschillende houdingen geoefend worden zoals aangestreken, vanuit een “hoogzitje”, 

liggend, knielend of vanaf een bersstok. 

Er was ook een gelegenheid om het geweer op 100 meter in te schieten onder begeleiding van 

een gediplomeerd schietinstructeur. Enkele enthousiaste sportschietende jagers met veel 

ervaring in deze verschillende houdingen hielpen bij het schieten in de verschillende houdingen. 

De opkomst bedroeg deze eerste keer 9 jagers en enkele geïnteresseerden die eerst de kat uit 

de boom wilden kijken. 

Er werd onder andere aandacht besteedt aan de veiligheid op de baan en het verbeteren van de 

schietprestaties. Dit verbeteren van de schietprestaties werd meestal gerealiseerd door extra 

aandacht te besteden aan de schiethouding.  

De aanwezige jagers die deel namen waren erg enthousiast over deze avond en hadden enkele 

punten van kritiek. Aan deze punten van kritiek word gewerkt zodat met ingang van 4 juni 

aanstaande de deelnemers nog beter van dienst kunnen zijn. 

De eerst volgende avond jachtschieten, op de vaste eerste dinsdagavond is vanaf 4 juni  elke 

dinsdag en begint vanaf 19.15 uur tot 23.00 uur. 

De schietbaan van schietvereniging SDVV bevind zich aan de Robbenhaarsweg 29 te Almelo. 

Extra informatie kan verkregen worden door een mail te sturen naar jachtschieten@live.nl 

De kosten voor deze avond zijn de reguliere baanhuur van 15 euro, dit is inclusief een heerlijke 

bal gehakt nadien in de gezellige kantine.  

Vergeet uw geweer, voldoende munitie en schiethulp, die u in het veld ook gebruikt,  

iet mee te nemen. Dure jachtmunitie verschieten om een gaatje in het karton te maken is niet 

nodig. Voor de meeste kalibers bestaat er wel goedkopere oefen munitie. Dus dit hoeft een leuk 

avondje jachtschieten niet in de weg te staan. 

 

Tot ziens in Almelo!   
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Weidevogelbeheer 

Uw WBE is actief betrokken bij het  

beheer van de weidevogels in zowel  

de begrensde weidevogelgebieden  

‘Bekkenhaar’ als  ‘Daarleseveld’ via  

de door de provincie aangewezen  

gebiedscoördinator als bij de  

bescherming door het IVN  

‘Rijssen - Enter’ bij Rijssen. 

 

Beide organisaties hebben ons zeer 

 indringend gevraagd onze leden  

opdracht te geven de predatoren   

zwarte kraai en vos scherp te  

bestrijden (en de nijlgans op verzoek 

van het IVN).  

Hierover hebben wij onze  

betrokken leden intensief  

geïnformeerd. Het één en ander is 

niet vrijblijvend meer, maar een 

dwingende  verplichting, willen wij 

bijvoorbeeld  volgend jaar nog weer 

een kunstlichtvergunning krijgen. 

Herhaald is daar om opgeroepen 

acties uit te voeren en ook de 

resultaten terug te melden.  

Helaas kan het bestuur zich niet aan  

de indruk ontrekken, dat de 

oproepen  niet bij iedere betrokken 

jachthouder gehoor vinden.  

Uiteraard zijn we zeer blij met 

degenen die zich wel het lot  

van de weidevogels aantrekken. 

 

Als jager/schadebestrijder heeft u 

een  maatschappelijke taak die 

vervuld moet worden in uw eigen 

belang, maar ook in het belang van 

uw buurjager en natuurlijk elke 

natuur liefhebber. 

 We mogen elkaar hierop gerust  

aanspreken. 

 

 

 

 

 

 

 Jachthuurovereenkomsten 

Zoals al tijdens de ALV door H. Bloemendal meegedeeld, is uw WBE volop bezig met nieuwe 

jachthuurovereenkomsten. Zo zijn er inmiddels nieuwe overeenkomsten binnen gekomen van 

enkele grote organisaties. 

-Waterschap Regge en Dinkel 

Van het waterschap is een nieuwe jachthuurovereenkomst binnen gekomen. Inmiddels is 

begonnen met het uitzoeken van de velden om de verschillende watergangen en terreinen te 

kunnen onderverhuren. Dit blijkt echter een hels karwei te zijn. Ter illustratie: voor 9 ‘relatief 

eenvoudige’ contracten, is 3 man van uw bestuur 3,5 uur bezig geweest om onder meer lijsten en 

kaarten  te vergelijken om de gegevens te kunnen invoeren voor het opstellen van de 

onderverhuurcontracten.  Als u dan nagaat, dat het om meer dan 60 contracten gaat, weet u dat 

dit heidens karwei is. De jachthuurprijs hebben we gelijk kunnen houden met het vorige contract. 

Het waterschap spreekt niet meer van leggers, maar watergangen hebben nu (soms heel veel) 

kadasternummers gekregen. Toch zijn er wat belangrijke wijzigingen. Door de landelijke overheid 

werd de EHS verkleind, waardoor er meer grond  (en water) beschikbaar is voor jacht. Echter 

binnen de EHS wordt geen jacht  en ook geen schadebestrijding en beheer door het huidige 

waterschapsbestuur toegestaan. Hier is er dan sprake van zogenaamde 0-optiecontracten. Binnen 

de EHS wordt soms een keuze gemaakt door het waterschap in het contract om wel gedeeltelijk 

jacht toe te staan, echter is niet duidelijk op welk deel dit dan is. Besloten werd daarom door het 

bestuur om dit in de onderverhuurcontracten als 0-optie op te nemen om ongewilde 

overtredingen van de Flora en Faunawet (intrekking jachtakte e.d.) te voorkomen.  Helaas blijkt 

het door het waterschap aangeboden contract niet altijd duidelijk  en volledig te zijn, bleek bij een 

eerste inventarisatie. Het contract rond bijvoorbeeld de Bornebroekse Waterleiding/ Doorbraak, 

de Exosche Aa, de Nieuwe Graven en de Wendel blijkt niet volledig of correct te zijn. Hierover is 

contact opgenomen met het waterschap.  

-Bureau Beheer Landbouwgronden 

Ook van BBL ontvingen wij inmiddels een nieuw contract met actuele kaarten. Aangezien vele 

terreinen in de RVK Rijssen liggen, waar eigendomsverhoudingen zijn gewijzigd, veldgrenzen soms 

ingrijpend veranderd zijn en alle percelen nieuwe kadasternummers gekregen heeft, is ook hier 

het uitzoeken voor een onderverhuur een zeer arbeidsintensief karwei.  

-Staatsbosbeheer 

Van SBB zijn wat betreft de terreinen binnen de RVK Rijssen nog geen nieuwe contracten binnen 

gekomen. De eerste geluiden duiden op 0-opties, hetgeen niet geaccepteerd werd door het 

bestuur van uw WBE. De onderhandelingen en vooral de acties vanuit SBB verlopen zeer 

moeizaam, c.q. traag. 

Geduld gevraagd 

Onderverhuur van jacht  is dus zeer arbeidsintensief en tijdrovend. Uw bestuur doet haar best om 

één en ander zo spoedig mogelijk uit te voeren. Zij vraagt echter begrip voor het feit, dat ook dit 

vrijwilligerswerk is. Uiteraard wordt bij de onderverhuur rekening gehouden met onze statuten en 

huishoudelijk reglement welke u op onze website terug kunt vinden. 

Bestuur 
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Vervolg verkoop  door Staatsbosbeheer 

 

De eerste verkoop van gronden door Staatsbosbeheer, de biedingen zijn geaccepteerd en de 

nieuwe eigenaren zijn  bekend. Landschapsbond Daarle i.o. heeft helaas geen rol van betekenis 

kunnen spelen. De termijn waarop alles gerealiseerd moest worden, was te kort.  Uw WBE heeft 

dit lokale initiatief ondersteunt en heeft hierover onder meer een open brief gezonden naar 

Staatssecretaris Dijksma om in ieder geval de verkoop op te schorten om de Landschapsbond de 

kans te geven een kwaliteitsbod te doen. Het heeft niet zo mogen zijn, sterker nog, wij hebben 

niet eens een reactie gekregen van de Staatssecretaris, een voorbeeld van slecht bestuur.  

Al voordat Natuurmonumenten met haar actieberaad in Daarle kwam, heeft de WBE zich  beraden 

over de toekomst en gekeken naar alternatieven. Al direct kwam Landschap Overijssel in beeld, 

een natuurlijke partner voor vrijwillig landschapsbeheer nu de rol van SBNL is weggevallen. In 

overleg met de WBE zal Landschap Overijssel de nieuwe eigenaren, waaronder ook de Partij van 

de Dieren, benaderen om deze een voorstel te doen om het beheer voort te laten zetten door de 

WBE. Onder vergelijkbare omstandigheden als in het verleden, waarbij jacht, beheer en 

schadebestrijding gegarandeerd moeten zijn. Voordeel is dat de eigenaren terug kunnen vallen op 

een professionele organisatie voor advies, plannen en andere ondersteuning. Vrijwilligers via de 

WBE kunnen gebruik maken van de kennis en ook het vangnet van een verzekering. 

Op dit moment worden de nieuwe eigenaren benaderd door Landschap Overijssel. De betrokken 

jachthouders zullen afzonderlijk bericht krijgen zodra er meer bekend is.  

Nu is het verder afwachten op de evaluatie van de eerste verkoop ,voordat mogelijk de rest van de 

terreinen binnen onze WBE later dit jaar in de verkoop zullen gaan. De evaluatie zou in juni 2013 

plaatsvinden.  Hierdoor hebben lokale organisaties al wel de kans om tijdig in te spelen op de 

ontwikkelingen. 

 

Bestuur 
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Jaarlijks overleg met 

Staatsbosbeheer. 

 

In de nu al bestaande 

jachthuurovereenkomsten tussen 

Staatsbosbeheer en uw WBE is een 

bepaling opgenomen, dat er jaarlijks 

een gesprek moet plaatsvinden tussen 

de verhuurder en huurder op  

initiatief van de huurder. 

In de faunabeheerovereen-komsten 

die  SBB met WBE’s overeenkomt 

staat standaard de voorwaarde dat 

jaarlijks wordt overlegd. De praktijk 

om aan die voorwaarde te voldoen is 

qua praktische uitvoering erg 

wisselend; niet zelden gebeurt dit 

gelijktijdig samen een telling , na een 

jachtdag of gelijktijdig met een 

overleg waar beide partijen elkaar ook 

naar toe gingen., etc.  Indien SBB zich 

aan de letter van die 

standaardvoorwaarde zou moeten 

houden betekent dat zeker een 

uitbreiding van hun personele 

bezetting!   (Onnodig uit te leggen dat 

die ruimte niet beschikbaar is). 

Omdat ook uw WBE aan deze 

verplichting moet voldoen en 

daarvoor wel de nodige 

achtergrondinformatie nodig heeft, 

verzoeken wij u ons te informeren 

over uw ervaringen, aanmerkingen en 

opmerkingen of tips en adviezen door 

te geven aan. Of via onze website, per 

mail wbewesttwente@telfort.nl of 

aan één van de bestuurleden 

persoonlijk. 

 

Bestuur 

 



 

BiotoopBericht: Het SBNLHerfstmengsel 

 

Het is bijna zomer, maar als we naar het weer kijken lijkt het eerder herfst. Daarom als aanloop 

naar dit seizoen informatie over het SBNL Herfstmengsel. U heeft nu in ieder geval voldoende tijd 

om in uw veld rond te kijken naar een geschikte locatie. 

SBNLHerfstmengsel 

Het Herfstmengsel kan later in het jaar ingezaaid worden, doch bij voorkeur voor september. Het 

faunamengsel is speciaal samengesteld voor de winterperiode: de moeilijkste periode voor het 

wild om aan voldoende voedsel te komen of dekking te vinden. De cultuurgronden zijn dan kaal 

en ook in de bossen is weinig kwalitatief goed voedsel te vinden. De winter is daarmee dan ook, 

naast predatie en ziekte, een van de bedreigingen voor ons wild. 

De meeste soorten in dit faunamengsel zijn winterhard en hebben een kwalitatief hoge 

voedingswaarde. Het loof bevat veel vocht. Dit is vooral van belang bij langere vorst- en 

sneeuwperioden.  

Het Herfstmengsel is gunstig voor het insectenleven, zangvogels, veerwild en (kleine) zoogdieren. 

Muizen die tussen het loof hun kostje opscharrelen zijn een dankbare prooi voor kerk- en 

steenuil en torenvalk, maar ook voor marterachtigen en vos.  

Tip: zaai na de oogst van zomergranen, vroege aardappelen of een vroege maïsoogstenkele 

stroken met het Herfstmengsel in. Vooral stroken langs watergangen en stroken die 

landschapselementen met elkaar verbinden zorgen ervoor dat dieren zich onder dekking door 

het open veld kunnen bewegen. Bovendien hoeven de dieren niet veel energie te steken in het 

zoeken van voedselwant u hebt hun tafeltje immers gedekt. Door een goede energiebalans 

kunnen zij alerter reageren op predatoren en neemt hierdoor de kans op predatie af.  

Ook het inzaaien van overhoekjes, bijvoorbeeld onder hoogspanningsmasten,is een aanwinst 

voor het wild. Zo creëert u stapstenen in het veld, waar ree, konijn, haas, fazant en patrijs niet 

alleen even op adem kunnen komen, maar ook voedsel vinden. 

Gebruikersinformatie: 

zaaitijd:  april tot september 

hoogte:  40 cm en hoger 

kilo’s per 100 m2: 0,04 (4 kilogram per ha.) 

samenstelling: anijszaad, bladrammenas, stoppelknol, spruitkool, mergkool, bladkool, 

raapzaad en spurrie. 

U kunt het SBNL Herfstmengsel bestellen bij:  

Hofman Agrarische Produkten 

Grimbergerweg 11 

7467 PR Notter 

Tel.: 0548-512979 

E-mail: grimberg68@hotmail.com 
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Bestuursleden Wildbeheereenheid “West

 

Voorzitter:               

J. Flim                            

Stokmansveldweg 5

7461 BM Rijssen

tel.  0548

E-mail jflim@planet.nl

                                   

Secretariaat/Postadres:

Wildbeheereenheid “West

Postbus 377

7460 AJ  RIJS

wbewesttwente@tiscali.nl

             

 

Wildbeheerplannen/jachtverhuur:

H. Bloemendal

Enterveenweg  14

7461 PB  Rijssen

tel.  06-

E-mail  

 

Redactie Nieuwsbrief/WBE’tje:

D. Ligtenberg

Elsenerstraat 45

7461  DM  Rijssen

tel.  06-

E-mail  

             

 

Voorlichting/Vice

J. Kreijkes

Oude Almeloseweg  22

7642 GK  Wierden

tel.  0546

E-mail  

 

Vanaf  1  januari 
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Wie wil voor onze WBE de foto-

reportage verzorgen wanneer wij 

als WBE wat organiseren? In onze 

25-jarige geschiedenis is nagenoeg 

nooit wat vastgelegd?  

 

 

 

Bestuursleden Wildbeheereenheid “West-Twente” 

Voorzitter:                  Secretaris: 

                                        D. Spenkelink 

Stokmansveldweg 5                 Pastoor Peterstraat 44  

7461 BM Rijssen   7462 MS  Rijssen

0548-512651 / 06-54940520 tel.  0548-520033 / 06

jflim@planet.nl                     E-mail   d.spenkelink@veluwsebouw.nl

                                                  

Secretariaat/Postadres:   Penningmeester

Wildbeheereenheid “West-Twente G. Vermaat 

Postbus 377    De Nieuwkamp  48

7460 AJ  RIJSSEN     7447  BG  Hellendoorn

wbewesttwente@tiscali.nl  0548-681250 / 06

     E-mail  guidovermaat@planet.nl

Wildbeheerplannen/jachtverhuur: Wildschadecoördinator:

H. Bloemendal    E. Dijk 

Enterveenweg  14   Koestraat  11 

7461 PB  Rijssen   7447  CE  Hellendoorn

-22484733   tel.  0548-656447

mail  hans.bloemendal@gmail.com     E-mail  dieki@wxs.nl

Redactie Nieuwsbrief/WBE’tje:  Reewildcommissie:

D. Ligtenberg    G.D. Velten 

Elsenerstraat 45   Weverstraat 32 

7461  DM  Rijssen   7461 CD Rijssen

-29013510 / 0548-514752  tel.  0548-542425 / 06

mail  dinant@ligtenberg-rijssen.nl        E-mail  gdvelten@3

             dligtenb@xs4all.nl  

Voorlichting/Vice-voorzitter:  Algemeen bestuurslid:

J. Kreijkes    J. M.A. Flim 

Oude Almeloseweg  22   Stokmansveldweg  5

7642 GK  Wierden   7461  BM  Rijssen

0546-577212 / 06-45630416 tel. 0548- 512651

mail  kreijkesgorel@hetnet.nl  E-mail janmarkflim@live.nl

Vanaf  1  januari  2012 valwild  melden  bij  de meldkamer  van de

Politie    Tel. 0900 – 8844

 

Twente   

Pastoor Peterstraat 44   

7462 MS  Rijssen 

520033 / 06-51406189 

d.spenkelink@veluwsebouw.nl  

Penningmeester : 

De Nieuwkamp  48 

7447  BG  Hellendoorn 

681250 / 06-10350384 

guidovermaat@planet.nl  

Wildschadecoördinator: 

447  CE  Hellendoorn   

656447 / 06-20952646 

dieki@wxs.nl 

Reewildcommissie: 

 

7461 CD Rijssen 

542425 / 06-29076243 

gdvelten@3-aim.nl  

Algemeen bestuurslid: 

Stokmansveldweg  5 

7461  BM  Rijssen 

512651 / 06-55727224 

janmarkflim@live.nl 

valwild  melden  bij  de meldkamer  van de 

8844 



Belangrijke mededeling – 

oproep 

Deze nieuwsbrief wordt 

digitaal verzonden aan al onze 

leden, deelnemers en 

begunstigers die ons een e-

mailadres beschikbaar hebben 

gesteld. Mochten er in uw 

combinatie of bij uw relaties 

personen zijn die niet 

beschikken over e-mail of 

geen internet aansluiting 

hebben, verzoeken wij u dit 

bericht t e printen en ter 

beschikking te stellen. Zorg er 

in ieder geval voor, dat uw 

juiste e-mailadres bekend is 

bij uw WBE! 

Bestuur 
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Namens de redactie 

veel Weidmansheil!!! 


