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Landschapsbeheer 
 

Inmiddels al meer dan dertig jaar onderhouden leden en vrijwilligers van de Wildbeheereenheid 

“West-Twente” zo’n 80 hectare zogenaamde kleine landschapselementen. Deze zijn eigendom van 

Staatsbosbeheer en liggen binnen de denkbeeldige lijnen Daarle – Hoge Hexel – Wierden – Nijverdal – 

Marle - Daarle in de gemeenten Hellendoorn en Wierden)  

 

Vrijwilligerswerk 

Door ca  zestig vrijwilligers, bestaande uit jagers, boeren en buitenlui, wordt nu al meer dan 30 jaar 

gedurende de wintermaanden veel  vrije tijd besteed aan het onderhoud van houtwallen en bosjes in het 

agrarische cultuurlandschap. Dat alles op vrijwillige basis. Naast een gezonde en gezellige bezigheid in de 

buitenlucht, levert het ook het nodige ‘rendement’ op. 

 

‘Rendement’ 

Jagers zien, doordat bijvoorbeeld houtwallen en bosjes diverse leeftijdsfases krijgen met gevarieerde randen, 

dat het wild meer en gevarieerd voedsel maar ook de zo broodnodige dekking en rust vindt. Boeren merken 

dat houtwallen en bosjes geen overlast  veroorzaken door weelderige overgroei en minder  schaduwwerking 

op de gewassen. Buitenlui en recreanten  zien hoe het landschap een aantrekkelijk decor blijft. Uiteraard 

levert het beheer ook wat (brand)hout op, maar dat is niet het primaire doel.  

 

Staatsbosbeheer 

Al het jaarlijks verzette werk leidt  tot een aantrekkelijk landschap, waar wij allen van mogen genieten. Er 

werd en wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving en de 

belevingswaarde van ons landschap. Alle betrokkenen zijn dan ook blij, dat zij van Staatsbosbeheer het 

vertrouwen en de vrijheid krijgen ons mooie cultuurlandschap te blijven onderhouden. Daarnaast zorgt 

Staatsbosbeheer voor ondersteuning. Zo zorgt Staatsbosbeheer voor de nodige opleiding en training want 

uiteraard moeten onze ‘zagers’ beschikken over een officieel zaagcertificaat. Ook wordt de verplichte 

veiligheidskleding beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer wanneer dit nodig is..  

 

Zaagseizoen 

Inmiddels zijn na het vallen van de bladeren de eerste werkzaamheden weer begonnen. Het zaagseizoen duurt 

tot 15 maart. Wij houden ons aan de officiële Gedragscode  Bosbeheer. In het voorjaar, tijdens het 

broedseizoen, mogen geen verstoringen meer plaatsvinden.  
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