
 

Verslag Wolvensymposium 16 juni 2013 

“Naar een conflict arm samenleven”  
 

 
 
 
 
Organisatie: Alterra & WolveninNederland 
Locatie: Alterra, Wageningen  
Onafhankelijke dagvoorzitter: Kees de Ruiter 
Deelnemers: 50, zie bijlage. 
 
Verslaglegging: 
Liesje Floor, Colinde Vergeer, Margriet Montizaan, Maurice La Haye 
 
Eindredactie: Leo Linnartz en Twan Teunissen 
 
Voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit verslag kunt u contact opnemen 
met Leo Linnartz: leo.linnartz@ark.eu. 



Dagverslag wolvensymposium 16 juni 2013 

2 
 

1. Wolvenplannen en draagvlak in Duitsland  
Vanessa Ludwig, MSc Biologie 
Projectleidster Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz” 
 
Presentatie:  
 
Wolven in Duitsland 
In 2000 kwam het eerste roedel in Saksen, in het 
oosten van Duitsland. In mei 2013 zijn er 7 
gebieden met reproductie (geel rood omrand) en 
7 gebieden met territoriale wolven (enkel dier 
(blauw)of paar (geel), zonder reproductie). 
Zuidelijk van Hamburg op een militair 
oefenterrein leeft de dichtstbijzijnde 
wolvenfamilie bij Nederland.  
In het westen van Duitsland, dicht bij de 
Nederlandse grens ter hoogte van Drenthe, is in 
Meppen 2 keer een solitaire wolf waargenomen 
(niet op de kaart weergegeven). Het is niet 
bekend of deze territoriaal is. Deze wolf maakt 
de vraag wanneer de wolf Nederland binnen 
komt zeer actueel. 

 

Wolvenmanagementplan Saksen  
Het wolvenmanagementplan in Saksen is sinds 
2008 actief. Bij het opstellen van het plan waren 

60 vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties (actiegroepen. 
overheidsinstanties, wetenschappelijke instituties) betrokken. Het doel was een 
wolvenplan op te stellen met een brede consensus en algemeen verplichtende 
richtlijnen om conflicten zo veel mogelijk te beperken. Het wolvenplan biedt richtlijnen 
voor:  
1. Potentiele conflicten (veehouders, jacht, „probleemwolven”, wolf en mens); 

2. Maatregelen voor schadebeperking en oplossing conflicten (veehouders, jacht, „
probleemwolven”, hybriden, verwonde of dode wolven) en  
3. Begeleidende maatregelen (monitoring & onderzoek, communicatie).  
Het is geen statisch document, maar wordt elke twee jaar herzien. Ook in de deelstaat 
Brandenburg is een wolvenmanagementplan opgesteld. Dit plan is echter nog niet actief. 
 
In de praktijk zijn is het de uitdaging om angsten en vooroordelen weg te nemen, zoals: 
‘de wolf is gevaarlijk voor de mens’, ‘de wolf roeit het wild uit’ of ‘de wolven populatie 
wordt te groot’. De bevolking moet leren om opnieuw met de wolf samen te leven. De 
wolf is geen bijzonder dier. 
 
De informatievoorziening van het Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz” heeft als doel 
conflicten te beperken en natuurbegrip te verhogen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat 
informatie neutraal, feitelijk, open en eerlijk is.  
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Figuur 1: De wolvenpopulatie in 2013 
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Vragen:  
 
1. Hoe werkt het Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz”? 
Op het Kontaktbüro wordt alle informatie over onderzoek, schadebestrijding en jacht 
verzameld. Er is een persoon op kantoor die alles samenbrengt. Alle organisaties kunnen 
daar aankloppen voor neutrale en feitelijk informatie . Via presentaties, website, folders 
en persberichten geeft het Kontaktbüro doelgerichte informatie.  
Het is belangrijk openheid van zaken te geven ook als mensen informatie willen over het 
doden van schapen.  Het blijkt dat door kennisvergroting de houding van de mens 
tegenover de wolf positiever wordt. 
 
2. Hoe leeft het nou in de streek?  
Het Kontaktbüro krijgt vele emails en telefoontjes van burgers, jagers en veehouders.  
Als bekend wordt dat een veehouder schade heeft, doordat een wolf zijn schapen heeft 
gedood, stijgt het aantal vragen. Het bleek al snel dat Onderzoeksbureau Lupus te veel 
aanvragen kreeg en er echt een extra kantoor nodig was om alle vragen te 
beantwoorden. Het Kontaktbüro geeft ruim 200 lezingen per jaar. 
 
3. Hoe ga je om met de publieke opinie? In hoeverre geef je informatie over zwervers?  
We proberen het verschil uit te leggen tussen zwervers en solitair levende wolven uit te 
leggen. We geven alleen informatie over territoriaal wolven. NABU laat wel de zwervers 
zien, het Kontaktbüro laat ze bewust weg. 
 
4. Hoe gaan we om met hybriden (kruising hond en wolf)? 
In Duitsland is de strikte norm: geen hybriden. Bij hybriden is een groter risico dat ze 
dicht bij mensen komen. Daar moet dan op gelet worden. 
 
5. Recreatie als invalshoek, hoe hard kan je roepen dat een wolf geen bijzonder dier is? Er is 
niks aan de hand, maar er moet wel van alles georganiseerd worden? Waarom het 
wolvenplan? Alleen voor schadepreventie of meer? Hoe ziet overheid dat? 
- Reactie overheid: In de habitatrichtlijn is de wolf strikt beschermt. We moeten hier 
invulling aangeven als de wolf ons land binnen loopt. De vos daar hebben we veel 
ervaring mee. Met de wolf niet, daar willen we met jullie over nadenken. Dat de wolf 
beschermd is, wil niet zeggen dat je risico’s loopt. 
- Reactie: Er wordt een vergelijking gemaakt met Schotse hooglanders. Een gewoon dier 
maar wel met gevaren. Er is geen Hooglanderbureau, maar toen Hooglanders nieuw 
waren is er destijds wel veel gecommuniceerd. 
- Ministerie EZ: Als opdrachtgever doen we vandaag ideeën op. Het is niet zeker dat er 
een wolvenbureau komt, het is een idee. 
- Reactie Vanessa: De wolf is streng beschermd en nieuw. Hij is net zo gevaarlijk als een 
wild zwijn. Angsten kunnen worden opgevangen en vragen beantwoord. Daarom is er 
een Kontaktbüro. 
- Reactie: Een wolf is emotie! Dat is het verschil met de andere soorten. Het is handig als 
zaken van te voren geregeld zijn en dat we leren van omringende landen. 
 
6. Is er een relatie tussen het aantal wolven en schade? 
Dit jaar zijn er 50 schapen gedood en in een ander jaar 8, er is geen relatie met het 
groeiende aantal wolven. Onze ervaring is dat als er nieuwe roedels ontstaan dat er dan 
schade ontstaat. De mensen zijn daar dan nog niet voorbereid. Dit speelt met name aan 
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de randen van leefgebieden van bestaande roedels. We zetten dan communicatie in en 
zien dat de schade afneemt. 
  
7. En hoeveel schapen worden er gedood per aanval? 
Meestal 1 tot 3 schapen per keer. Onbeschermd zijn het er 2 tot 3, beschermd 1 tot 3. 
Er is geen ‘surplus killing’ bekend uit de Lausitz. 
- Reactie: Aantallen zeggen niets. Het hangt af van het aantal schapen die in het gebied 
leven. 
 
8. Is er iets bekend van het leergedrag? 
Waarschijnlijk zijn de wolven nog een te korte tijd in Duitsland. Er is tot nu toe geen 
echte specialisatie te zien. Minder dan 1% van hun dieet bestaat uit schapen, 95% 
bestaat uit reeën, zwijnen en edelherten. 
- Reactie: Zijn het de ‘drifters’, de solitaire dieren die schapen doden?  
Nee, in Saksen zijn weinig solitaire dieren. In Brandenburg is wel een wolf bekend die op 
huisdieren jaagt. 
- Reactie: Uit onderzoek in Zweden blijkt wanneer in de nazomer en aan het einde van 
de winter een roedel een grote behoefte aan voedsel heeft een piekje ontstaat van 
gedode landbouwhuisdieren. Aan het eind van de winter moet de teef in conditie komen 
voor de geboorte van welpen en in de nazomer is de voedselbehoefte van opgroeiende 
welpen het grootst. 
 
9. Zijn er probleemwolven? 
Nee, nog niet. Er is wel een beschrijving van welk wolvengedrag normaal is en welk 
gedrag extra aandacht verdient. 
 
10. Wolvenonderzoeker vertelde dat in Polen blijkt dat een hek plus een hond goed werkt. 
In de Lausitz vertelde een veehouder haar dat de beste plek voor zijn vee midden in het 
leefgebied van een roedel is. Een hond kost 1000 euro per jaar en ik wil liever compensatie 
voor de marktwaarde van mijn schapen. 
Vanessa reageert dat kuddewaakhonden onwijs duur zijn. Voor vergoeding bij schade is 
de eis dat er een deugdelijk hek moet zijn. Een kuddewaakhond is niet verplicht. 
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2. Wat vinden wij –Europeanen/Nederlanders – van de terugkeer van de 
wolf? 
Maarten Jacobs 
Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen 
 
Presentatie 
 
Meningen over de wolf 
Uit literatuurstudie (135 studies) blijkt dat de mening van mensen varieert in de tijd. Als 
de wolf bijna arriveert gaat de attitude omhoog. En wordt wat neutraler als de wolf er 
langer is. De attitude blijft echter positief. Zie de figuur 2. 
 

 
Figuur 2: Meningen over de wolf variërend 
in de tijd. 
 
Ook varieert de mening van mensen over 
wolf in relatie tot de ruimte. Mensen die 
tot op 200 kilometer van een 
wolvenleefgebied wonen zijn minder 
positief. En dit blijft in de tijd ook 
onveranderd. Verklaringen hiervoor 
kunnen zijn dat het abstracte, 
geromantiseerd beeld wordt vervangen 
door concrete eigen en gemedieerde 
ervaringen. Daarnaast wordt de wolf 
gewoon, de sensatie gaat er van af.  
Naast nabijheid van wolven, verschillen 
attituden tussen belangengroepen. Jagers en boeren hebben een negatievere houding 
(zie figuur 3). 
Met meer kennis wordt men positiever 
over de wolf. Waarom dat is, is niet bekend.  
 
Recent bevolkingsonderzoek  
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Figuur 3: Variatie tussen groepen 
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Uit onderzoek in Duitsland, in 2006, blijkt dat de bevolking overwegend positief is. 
Veehouders en jagers zijn minder positief. Inwoners van grote steden positiever. In 
2011 is het onderzoek herhaald en lijkt de attitude iets minder positief. 
 
Uit onderzoek blijkt dat Nederland het meest mutualistisch georiënteerd is (dieren 
hebben rechten) in de wereld. Toegepast op wolf zou dat een positieve attitude 
impliceren. Uit recent onderzoek van Intomart blijkt dat men vindt dat de wolf 
overwegend welkom is, zie figuur 4. Wel is de bandbreedte goed gevuld, veel mensen 
heten de wolf heel erg welkom en velen zijn tegen. Een gemiddelde zegt niet alles. 
Communicatie zou gericht moeten zijn op direct betrokkenen, jagers en boeren, om 
beleid te laten slagen. 
 

 
Figuur 4: Onderzoek Intomart 
 
Verwachtingen voor Nederland 

1. Support voor de wolf in Nederland zal wat afnemen als de wolf er zit.  
2. Support zal minder zijn onder mensen die er in hun dagelijkse omgeving mee te 

maken hebben. 
3. Er zal veel variatie in meningen zijn. 
4. Specifieke belangengroepen zijn het meest relevant voor concrete maatregelen.  
5. Weinig inzicht in effecten van informatievoorziening, maar is wel gewenst en zou 

positieve attitudes kunnen bevorderen. 
 
 
Vragen:  
1. Wat betekent het als je dichtbij bij een leefgebied woont, binnen een straal van 200km? 
Hierbij refereer ik aan een onderzoek dat is uitgevoerd in Zweden. Na 200km is er geen 
effect meer gemeten. Maar hou wel in gedachten dat de situatie in Zweden anders is dan 
in Nederland. 
 
2. Zijn mensen bang voor rabiës? 
Er zijn geen studies bekend over rabiës. Mensen denken niet spontaan aan rabiës bij de 
wolf blijkt uit vooronderzoek. 
 
3. Heeft het zin om communicatie los te laten op boeren en jagers? 
- Reactie LTO: ja, dat heeft zin! 
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3. Waarom nu een wolvenplan? Overheden en de wolf 
Ron Beenen, ecoloog provincie Utrecht 
Vertegenwoordigt het IPO (Johan Cronau en Paul Voskamp), Ministerie van EZ (Edo 
Knegtering) en het Faunafonds (Frans van Bommel) 
 
Presentatie 
De overheid heeft op dit moment geen ervaring met de omgang met wolven.  Het 
geschreven woord van Brehms uit 1890 illustreert hoe men toen dacht over de wolf. 
Voor het christendom was er veel respect voor wolven. Daarna veranderde dat in 
afschuw. We moesten er van af. Maar de vraag is: hoe gaan we nu om met de wolf aan de 
vooravond van zijn terugkomst. Wat zijn de rol en verantwoordelijkheden van de 
overheid?  
 
Rollen en verantwoordelijkheden 
De overheid beschermt de wolf maar moet ook omgaan met andere belangen zoals 
genoemd in de Flora en Faunawet. 
 
Rijksoverheid: 
- implementeren EU-Habitatrichtlijn / stellen kaders (wetgeving) 
- verantwoording naar Europese Commissie/ internationale verdragen 
- initiëren/ financieren beleidsondersteunend onderzoek 
- ondersteunen van decentrale overheden en Faunafonds 
- communicatie vanuit rijk 
 
Provincies:  
- beheer en schadebestrijding 

De provincies hebben op dit moment geen specifieke regels voor de wolf. Wel zijn er 
regels opgenomen voor schade van dieren waar nog geen regels voor zijn. Mochten 
zich problemen voordoen dan zal het faunafonds hierop reageren. 

- goedkeuren faunabeheerplannen 
- soortenbescherming 
- initiëren/ financieren beleidsondersteunend onderzoek 
- meedenken met -/ ondersteunen van andere overheden 
- communicatie vanuit provinciale rol 
 
Faunafonds 
- initiëren/ financieren onderzoek mogelijkheden schadepreventie 
- meedenken met en ondersteunen van overheden en betrokkenen met name over 

preventie 
- voorlichting over preventie 
- schadetaxatie (vaststellen veroorzaker en omvang) 
- tegemoetkoming bij schade 
 
Andere overheden: 
Gezondheid 
 op mensen overdraagbare ziekten (Min. Volksgezondheid, Welzijn en Sport: RIVM) 
 op landbouwhuisdieren overdraagbare ziekten (Min. Economische Zaken: NVWA) 
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Ziekten: 
 Potentiële ziekten waarvan wolven reservoir kunnen zijn en dus als risico kunnen 

worden gezien voor overdracht naar andere dieren of mensen (artikel 6 van de 
regeling ~ artikel 15 GWWD). Meldingsplichtig en bestrijdingsplichtig; plicht voor 
dierenartsen, dierenhouders en onderzoeksinstellingen):  

o rabiës (hondsdolheid) 
o brucellose (Maltakoorts of ziekte van Bang); 
o tuberculose ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex 
o miltvuur 

 Potentiële ziekten waarvan wolven reservoir kunnen zijn en dus als risico kunnen 
worden gezien voor overdracht naar andere dieren of mensen bij wolven (artikel 10 
van de regeling ~ artikel 100 GWWD). Meldingsplichtig voor dierenartsen en 
onderzoeksinstellingen: 

o salmonellose 
o campylobacteriose 
o listeriose 
o toxoplasmose 
o echinococcose (vossenlintworm) 
o yersiniose 

Uitvoerende diensten: 
- Incidenten- en Crisiscentrum (NVIC); aangifteplichtige ziekten, aansturing: ministerie 
van EZ. Taken: monitoring, surveillance, bestrijding, bronopsporing, 
beleidsondersteuning, signalering. 
- Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) 
Taken: gevraagde en ongevraagde kennis onderbouwde advisering van de ministers van 
VWS en EZ 
- Central Veterinary Institute (CVI). Financiering, aansturing: ministerie van EZ 
Taken: onderzoek aangifteplichtige ziekten bij dieren en onderzoek in opdracht van 
overheid en bedrijfsleven. 
 
Met het noemen van de ziekten is het niet de bedoeling het beeld op te wekken dat het 
risico op ziekten hoog is. Maar de mogelijkheid te hebben om alle vragen te 
beantwoorden, te onderzoeken en te monitoren. 
 
Openbare veiligheid: gemeente burgemeester 

o vastgesteld draaiboek 
o bij incidenten vooraf gelden voorzieningen zoals neergelegd in beleidsnota’s 

en beleids- en uitvoeringsregels 
 
Aandachtspunten van uit de overheid 
– waar klop je aan bij schade of risico ? 
– is het noodzakelijk dat Faunabeheerplannen ook al een paragraaf opnemen over de 

wolf ? 
– welke ruimte is er binnen de (inter)nationale kaders voor beheer en/of 

schadebestrijding ? 
– nieuwe financieringsvormen voor inzet preventieve middelen ? 
– hoe organiseer je onderzoek bij meldingen ? 
– hoe organiseer je onderzoek aan dode wolven ?  
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– welke rollen en verantwoordelijkheden liggen er (waarschijnlijk) bij eventuele 
ziekten bij wolven?  

– op welke wijze dient er invulling gegeven te worden aan de soortbescherming ? 
 

Vragen: 
- Aanvulling Ministerie EZ: EZ wil benadrukken dat het rijk een kleinere rol krijgt . En dat 
er ook in de politiek diverse meningen en belangen zijn en dat daar behoedzaam mee 
moet worden omgegaan. Daarnaast moet er aandacht zijn voor ziektes en moet dat 
formeel een plek krijgen. Op het ministerie is men niet zenuwachtig maar het is wel 
theoretisch voorwerk dat nodig is. 
 
- Aanvulling Faunafonds: We werken met zijn drieën samen. Het is belangrijk dat we 
voorbereid zijn net als bij de bever. Hoe ga je om met schade en preventie, bestrijden 
van schade en tegemoetkoming en compensatie. 
Nu is helder dat bedrijfsmatige schade voor landbouw wordt vergoed. Maar wat doe je 
bij hobbydieren? Daar is nu geen budget voor beschikbaar, maar er moet wel naar 
gekeken worden of dit in de toekomst niet alsnog moet gebeuren. 
 
- Reactie LTO: LTO uit zijn zorgen voor de betrokken bedrijfstak. Schade vergoeden is 
een hele snelle stap. Hoe zet je een raster of hoe ga je schapen ophokken? En LTO vraagt 
veel aandacht voor het schadeaspect.  
- Reactie Faunafonds: Daar wordt naar gekeken. 
 
Voegen wolven ziektes toe?  
- Reactie Dutch Wildlife Health Centre: Wolf voegt niet vreselijk veel toe. Rabiës komt 
niet voor. De meeste ziektes hebben ook andere vectoren. 
 
- Reactie Provincie Drenthe: Is het mogelijk om de hele positieve mensen de schade te 
laten betalen aan de hele negatieve mensen? 
- Reactie Naturmonumenten: hier zijn particuliere voorbeelden van in Duitsland. 
  



Dagverslag wolvensymposium 16 juni 2013 

10 
 

4. Wolvenplan-juridische basis  
Arie Trouwhorst en Kees Bastmeijer mmv Chris Backes 
Universiteit Maastricht en Universiteit van Tilburg 
 
Presentatie: 
 
Soortenbescherming – strikte bescherming & uitzonderingen 
 Wolf strikt beschermd (verdrag van Bern, Habitatrichtlijn en Flora en Faunawet). 

Drie voorwaarden voor uitzondering. Doden gezonde wolf problematisch. De 
Europees ongunstige staat van instandhouding is belangrijk en laat eigenlijk geen 
ruimte om een wolf te doden. Europese wetgeving is het kader voor beleidskeuzes. 
Europa beschermt de wolf en Nederland moet dat gelijkwaardig invullen. Meer 
ruimte is er voor verplaatsen, onderzoek en dergelijke. Doden is bij wolf-
hondhybriden of hondsdolle exemplaren wel mogelijk. 

 Wolvenplan essentieel om invulling te geven aan actieve bescherming. Dit is nauw 
verbonden met de passieve bescherming. 

 Wolvenplan ook van belang voor toekomstige mogelijkheden voor een derogatie. De 
‘bewijslast’ hiervoor ligt bij de Nederlandse overheid. Een goed wolvenplan dat klikt 
met het internationale wolvenmanagementplan biedt de beste kansen voor 
derogaties. 

 
Internationale samenwerking bij ‘population level management’ 
‘Population level management’ vraagt om een actieve rol van de overheid. Creëer 
helderheid over het te bereiken doel: een gunstige staat van instandhouding; en geef 
invulling aan dit begrip. Op welk niveau moet je gunstige staat van instandhouding zijn? 
Nationaal of internationaal? Treedt in overleg met de Europese commissie tijdens het 
maken van een managementplan. De staat van instandhouding is nu ongunstig, maar 
naar welk niveau streef je? Zoek hierbij internationale samenwerking want Nederland 
zal immers nooit zelfstandig een goede staat van instandhouding bereiken. 
 
Gebiedenbescherming – relevantie Natura 2000 
Herzie het criterium ‘voorkomen’ van wolf in het kader van gebiedsbescherming onder 
Natura 2000. Voor alle dieren geldt in Nederland de regel dat van aanwezigheid wordt 
gesproken wanneer het dier er 10 jaar voorkomt vanaf de natuurlijke voortplanting, 
waarbij er niet elk jaar voortplanting hoeft te zijn. 
Het advies is om de termijn van 10 jaar voor wolven te herzien. Aanwezigheid van de 
wolf geldt meteen na voortplanting of bij een gevestigd territorium. Bij de huidige 
ongunstige staat van instandhouding kan je niet 10 jaar wachten. Ook gezien Habitat 
Richtlijn 6.2 moet er actief opgetreden worden bij verslechtering voor Natura 2000 
soorten. 
 
‘Go & no go’-gebieden voor de wolf – een optie? 
Geschiktheid van mogelijke leefgebieden verbeteren is prima, maar de instelling van 
nulgebieden voor wolven, zoals we die in Nederland kennen voor wild zwijn en edelhert, 
verdraagt zich niet met internationale en Europese verplichtingen. 
 
Dit alles is een juridisch kader. De discussie is natuurlijk breder en van groot belang. Het 
is de wens van de onderzoekers om nader onderzoek te doen in andere lidstaten. 
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Vragen: 
1. Is er een verplichting om Natura 2000 gebieden aan te wijzen voor de wolf? Heel 
Nederland? 
Soort moet worden aangemeld bij de commissie vanuit het  loyaliteitsbeginsel. Bijlage 3 
Habitat Richtlijn kerngebieden geeft aan dat je oog moet hebben voor wolven buiten de 
aangewezen gebieden. Dit eist niet dat je heel Nederland aanwijst.  
In Nederland is gekozen om 160 kleine Natura 2000 gebieden aan te wijzen om zo de 
gunstige staat van instandhouding te waarborgen. Andere landen hebben grotere 
gebieden aangewezen, dat is een andere strategie. Met kleinere gebieden is voor een 
goed meetbaar systeem gekozen. 
Als de wolf voorkomt in een Natura 2000 gebied is de makkelijkste optie de 
instandhoudingsdoelen te verbreden. Alleen het natuurgebied aanwijzen voor wolven 
past echter niet in Europees recht. 
- Reactie: En als de wolf als cultuurvolger vooral in cultuurland komt? 
Dan kan er toch een Natura 2000-gebied worden aangewezen maar dat wil niet zeggen 
dat er van alles niet mag. 
 
2. Bestaat er een gunstige staat van instandhouding? 
Definitie op welk niveau, of dit nationaal of internationaal moet plaatsvinden is niet 
duidelijk. De Europese commissie zwabbert. In de rechtspraak in Nederland is dit 
onderbelicht. Meer helderheid is wenselijk. 
 
3. Wat is een alternatief voor doden? 
Het Europees hof is veel strikter dan het nationaal recht. Doden is bij de huidige staat 
van instandhouding niet toegestaan. 
 
4. Hoe omgaan met een wolf in een landbouwgebied? 
Als de wolf  aanwezig is in een landbouwgebied en het gebied belangrijk blijkt voor de 
wolf, dan is er een verplichting om hier maatregelen voor te treffen. 
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5. Een wolvendraaiboek voor Nederland: proces en stand van zaken 
Geert Grootbruinderink 
Alterra 
 
Presentatie 
 
De opdracht 
Alterra en WolveninNederland.nl werken samen aan het opstellen van een 
wolvendraaiboek voor Nederland. Dit doen zij in opdracht van drie partijen: het 
Ministerie van Ecomomische Zaken (EZ), de provincies (IPO) en het Faunafonds.  
De opdracht luide als volgt: Het leveren van maatschappelijk breed gedragen 
conceptteksten voor een draaiboek ten behoeve van de omgang met wolven in Nederland. 
Het draaiboek biedt de kaders voor het samenleven van wolf en mens, met aandacht voor 
verantwoordelijkheden, kaders, processen, informatie en communicatie. 
Daarnaast wordt door WolveninNederland.nl een platform opgericht waar men zijn 
gedachten over de wolf kwijt kan. Het platform wordt getrokken door ARK 
Natuurontwikkeling. 
 
Wat is er gedaan in 2012? 
 Intomart Gfk rapport 28393. Appreciatie-onderzoek naar de komst van de wolf.  

Kwalitatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking. 
 Alterra rapport 2339. De komst van de wolf Canis lupus in Nederland. Een factfinding 

study. 
 Alterra rapport 2403. De komst van de wolf in Nederland. Verslag van de workshop 

gehouden op 8 november 2012. 
 
Stand van zaken juni 2013 
Spin-off in uitvoering in 2013. In november 2012 is een workshop gehouden. De ideeën 
uit deze workshop zijn versterkt met informatie uit literatuur waaronder bestaande 
wolvenplannen. Dit heeft geresulteerd in concept teksten over: 
- Wet en regelgeving 
- Monitoring en onderzoek 
- Informatie en communicatie 
- Schadepreventie en compensatieregeling 
- Burgerparticipatie bij besluitvorming  
- Wolvenbescherming en beheer 
- Financiën 
 
Planning: hoe gaan we nu verder? 
 Stakeholders voeden het draaiboek tijden het Wolvensymposium 19 juni 2013. Hier 

zijn meer en deels andere stakeholders aanwezig dan op 8 november 2012 
 Dan volgt een juridische screening door UvT en UvM 
 In de eerste week van september gaat een concept draaiboek naar opdrachtgevers 
 September-oktober 2013:  

- verwerken commentaar opdrachtgevers op concept draaiboek 
- concept draaiboek naar stakeholders voor reactie 

 Oktober-november 2013:  
- verwerken commentaar stakeholders 
- afsluitende workshop met stakeholders 
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 November-december 2013 
- leveren eindconcept aan opdrachtgevers 

 
Vragen 
1. Wanneer kan de provincie het managementplan implementeren? 
Rol en verantwoordelijkheden zullen uitdrukkelijk aandacht krijgen. Er zal worden 
aangegeven wanneer de provincies aan zet zijn. 
 
2. Waarom keer je het niet om: eerst krijgen de stakeholders de kans om inbreng te leveren 
en dan opdrachtgevers? Breed gedragen concept moet eerst naar de stakeholders en dan 
naar de opdrachtgevers. 
De zaal reageert instemmend. We bespreken het voorstel16 juli in de regiegroep. Er 
wordt geen probleem verwacht om dit om te draaien. 
 
3. Toelichting over het proces. 
Alterra maakt breed gedragen concepten met de belangrijkste adviezen. Uiteindelijk 
maakt de overheid het draaiboek definitief. Maar het kan een heel dynamisch document 
worden. We hebben nog geen wolven. Maar als de realiteit zich anders ontrolt, kan alles 
weer anders worden. Dynamiek is nodig. De overheid geeft er uiteindelijk een klap op en 
stelt het vast. Tot die tijd is het een voorstel. 
Reactie Ministerie EZ: Zorg van LTO om mee te denken wordt onderkent. Ten tijde van 
de opdrachtverstrekking waren de wolven 200km ver weg. Nu zijn ze 50km van de 
grens, het tempo moet er inblijven. 
 
4. Wordt het landelijk of krijgen provincies vrijheden? 
Nog niet bekend, maar het ligt voor de hand om het nationaal te houden.  
 
  



Dagverslag wolvensymposium 16 juni 2013 

14 
 

6. Co-existence with wolves in human-dominated landscapes: experiences 
from Slovenia 
Miha Krofel, PhD -  University of Ljubljana, Slovenia 
 
Presentatie 
 
Wolven in Slovenië  
De wolf is de grootste carnivoor van Europa met een hoogte van 70cm en een gewicht 
van 30-45 kg. Vroeger een wijdverspreide soort in Europa, nu verdreven uit vele regio’s. 
De trend van de laatste jaren is dat wolven langzaam weer regio’s herkoloniseren. Ook 
in Slovenië.  
De wolf is een sociaal dier en leeft in groepen. De groep bestaat uit een familie. Het 
alphamannetje en alphavrouwtje leiden de groep en normaliter zijn de andere leden van 
de groep hun nageslacht. Wolven hebben een territorium van ongeveer 35.000 ha in 
Slovenië. De grootte van het territorium kan variëren en is afhankelijk van vele factoren. 
Wolven communiceren via geluid (huilen) en chemisch (urine en ontlasting). 
 
In 2012 bestond de populatie in Slovenia uit 31-41 wolven. De dieren leven verspreid 
over het gehele land. De vraag is dan ook niet of wolven en mensen kunnen samenleven. 
Samenleven is de enige optie voor de wolf om te overleven. Maar wil de mens dat? 
Mensen zijn bang om door een wolf aangevallen te worden. Maar wolven zijn niet 
gevaarlijk voor mensen. Het schrikbeeld klopt niet met de werkelijkheid. Wolven jagen 
met name op herten, reeën en wilde zwijnen en incidenteel op landbouwhuisdieren. 
 
Wolvenjacht 
Er is onderzoek gedaan of duurzame jacht een effect heeft op het aantal aanvallen van 
wolven op schapen. Er is geen relatie gevonden tussen het aantal gedode wolven en het 
aantal gedode schapen. Een effect is alleen te verwachten als de gehele wolvenpopulatie 
wordt gedood. Daarentegen blijken er wel negatieve effecten van wolvenjacht: 
 Vernietiging van het sociale systeem van de wolvenpopulatie 
 Destabilisatie van de roedelstructuur (als alpha-dieren sterven) 
 lagere fitheid 
 Lagere reproductie 
 Lager jachtsucces 
 Inteelt en hybridisatie 
 Onwenselijk gedrag 
 
Hoe zorg je ervoor dat er geen vee gedood wordt door de wolf? 
In 99% van het gebied wordt door wolven niet op schapen gejaagd. Het gaat om minder 
dan 1% van de schapenhouders (<10 van de 3000 schapenhouders). De belangrijkste 
reden was dat er geen elektriciteit op de het draad stond. De weides waren te groot, 
waardoor stroom weglekte. 
Onderzocht is of beter schrikdraad en waakhonden een oplossing zou zijn. De uitslag is 
alleen nog bekend van het onderzoek naar schrikdraad. Kleinere weides voor de nacht 
geven goede resultaten. Ze zijn effectief en er zijn geen schapen meer gedood. Hierdoor 
is meer dan 200.000 euro aan compensatiegeld bespaard. 
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Kunnen wolven overleven in een door de mens gedomineerd landschap? 
 
In Spanje leven wolven in maisvelden en van vuilnis. De belangrijkste parameter om te 
kijken of wolven kunnen leven in het huidige landschap is de attitude van de mens. 
Willen we de wolf? Als er een negatieve houding is tegenover wolven worden er meer 
wolven gedood. Het hangt af van hoe de betrokken stakeholders (jagers e.d.) zich 
hebben gevoeld in het proces. In Slovenië hebben ze de ‘green taliban’ en de boeren in 
een ruimte gestopt om samen tot een wolvenplan te komen. Dit heeft gewerkt. 
 

 

Public 

Hunters 
Sheep 
breeders 

Without 
wolves 

Wolf core 
area 

Positive 61,6 55,4 79,8 35,0 

Neutral 26,6 26,6 8,7 10,0 

Negative 11,9 18,0 11,5 55,0 
 
Figuur 5: Publieke attitude ten opzichte van wolven in Slovenië. 
 
Vragen: 
1. Er zijn in Slovenië maar paar bedrijven die last hebben van schade. Waarom? 
We hebben 30 bedrijven met en 30 bedrijven zonder schade onderzocht. Je moet goed 
gesloten nacht enclosures hebben om effectief te zijn. Hoge hekken alleen zijn niet altijd 
de oplossing. Soms daardoor ook ‘surplus killing’. De enclosures moeten voldoende 
kleine gebieden omvatten met hoge hekken. Alleen dan is er overal voldoende stroom en 
is de kans op onderdoorgangen klein. 
 
2. Jagen wolven in de stad? 
In sommige omstandigheden in Roemenië jagen wolven op honden, katten en dergelijke. 
Dit gebeurt vooral als er geen natuurlijke prooi is. Wolven richten zich meestal op 
vuilnisbelten. In Bulgarije waren zo weinig reeën dat ze in de buitenwijken van Sofia 
honden aten. 
We hebben geen ervaring met kuddewaakhonden. We zullen ze eerst moeten trainen. 
Slovenië heeft geen eigen ‘working line’. Zelf haalt Miha ze uit Kroatië. In Zwitserland is 
ook een goed adres voor kuddewaakhonden. 
Elektrische hekken moeten bij voorkeur 11.000 volt hebben en niet onder 6000V 
komen. Het is lastig om lange hekken op spanning te houden. 
 
3. Wolven houden van militaire gebieden in Duitsland. Kan je een voorspelling geven voor 
Nederland? 
Wolven gebruiken deze omdat er geen mensen zijn. Rust is de belangrijkste reden dat ze 
daar zitten. Ze gebruiken ze als stapsteen in het cultuurlandschap. 
  



Dagverslag wolvensymposium 16 juni 2013 

16 
 

7. Samenvatting conclusies van de werkgroepen 
 
Wolf en Monitoring  
- Wolvenbureau: spil in het web van de onderzoeken en onafhankelijke 

samenwerkingsplek 
- Classificering waarnemingen aansluiten bij bestaande protocollen: c1, c2 c3 
- Dode wolven: alle organisaties worden betrokken 
- Urgentie om dode dieren bij te gaan houden 
- Beleid mag bepalen wat de gunstige staat van instandhouding is 
- Graag input gehad van andere belangengroepen 
- Geen extra acties nodig 
- Percepties van burgers op wolf? 
- Kosten van de preventieve maatregelen? 
 
Wolf en Faunabeheer: 
- Wolf is welkom 
- Gedrag en zichtbaarheid van prooidieren/hoefdieren wordt anders waardoor een 

andere jachtmethode nodig is 
- Door sommigen partijen werd geopperd de jacht te stoppen daar waar wolven actief 

zijn om het natuurlijk proces toe te laten 
- 1 aanspreekpunt voor communicatie 
- Graag landelijke protocollen die goed geregeld moeten zijn 
- Belangengroepen moeten goed vertegenwoordigd zijn en het aanspreekpunt moet 

optimaal communiceren 
 
Wolf en Vee 
- Wat is een probleemwolf?  

o O.a. een wolf die teveel maatregelen heeft genegeerd; een wolf die bij/tussen 
mensen gaat leven; wanneer hij ziek is van rabiës. 

o Beschrijf het verkeerde gedrag en de mogelijkheden om hem ander gedrag bij 
te brengen; tot aan het doden van het dier toe. 

o In Duitsland was er 1 probleemwolf. Dit heeft zich vanzelf opgelost. Niemand 
weet hoe, maar vermoed wordt dat het dier illegaal geschoten is. 

- Schapenhouderij in Nederland. 
o 10 maanden worden schapen buiten gehouden.  
o Welke maatregelen kun je nemen?  
o Welke schade verwachten we?  
o Moeten we nu maatregelen nemen? Nee, voor  zwervers hoef je geen 

maatregelen te nemen. Pas na herhaalde predatie van vee actie ondernemen. 
Er wordt nu al compensatie uitgekeerd bij aantoonbare predatie door wolf. 

- Vervolggesprek van de werkgroep graag met een Duitse collega aan tafel. Graag met 
hen een andere methode dan rasters bespreken. En over de praktische kant van 
preventieve maatregelen. 

 
Wolf en mens 
- Opnieuw praten in juli met informatie uit Duitsland 
- Spoor 1: zenden/informeren. Probleemwolven afzetten tegen hondenbeten.  
- Positieve teksten in de media krijgen is een kunst op zich. De media houdt van 

drama. 
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- Spoor 2: dialoog. Andere soort communicatie voor de komst van de wolf dan 
wanneer wolf er al een tijdje is. 

- Op korte termijn al folders neerleggen en een communicatiebureau oprichten. Media 
zijn belangrijk voor de opinie. 
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Miha Krofel (Sloveense onderzoeker) 

 

Bijlage 2: Verslag Werkgroep wolf en vee 
 
Datum: 19 juni  
Aanwezig: Huub Dinghs voorzitter (LTO), Liesje Floor notulist (ARK), Miha Krofel 
(University of Ljubljana, Slovenia), Edo Knegtering (Min EZ), Chris Braat (FREE), Michiel 
van der Weide (Natuurmonumenten), Henk Revoort (Faunafonds), Alfred Melissen (FBE 
Limburg), Mark Zekhuis (Unie van landschappen), Paul Voskamp (Provincie Limburg), 
Klarissa Nienhuys (Wolfonderzoekreizen), Vanessa Ludwig (Kontaktburo Wolfsregion 
Lausitz), Gijsbert Six(Platform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders) Geri Glastra 
(Kleindier Liefhebbers Nederland), Diederik van Liere (Cabwim) en Harm Kossen (LTO) 
 
Tijdens het wolvensymposium zijn in de middag enkele werkgroepen gevormd om zo in 
kleiner gezelschap te kunnen discussiëren aan de hand van een aantal praktische 
vragen. Hier onder het verslag van de werkgroep wolf en vee.   
 
Wat is een probleemwolf?  
Verschillende meningen: 
 
Als de wolf ziek is 
Zieke wolven met rabiës zo snel mogelijk doden. 
 
Als de wolf de mens gaat opzoeken 
Als de wolf de mens gaat opzoeken is het zijn angst voor de mens verloren. Dan wordt 
het gevaarlijk. Citaat: “Ik ben eigenaar van half wilde koeien. En wanneer koeien zich op de 
mens gaan richten worden zij uit de groep genomen en geslacht.” Er moet dan een 
afweging worden gemaakt wat nog maatschappelijk aanvaardbaar is. Als een wolf een 
keer iemand volgt is er nog geen probleem. Maar wanneer dit herhaaldelijk gebeurt 
moet je gaan kijken. Eerst afschrikken met een knalpistool. En als er echt geen andere 
maatregelen meer mogelijk zijn overgaan tot doden. 
Andere opmerkingen waren: Door de juridische bescherming wordt een wolf al snel een 
probleem omdat je weinig kan doen. En komen wolven ook in de stad net als de vos?  
 
Als wolven zich richten op vee als voedsel 
Als wolven zich richten op vee als voedsel is het probleem gestart. Anderen zeggen je 
kan effectief wolvenschade beperken. De relatie wolf en vee is in de hand te houden, het 
hoeft geen probleem te worden. Wolven doden slecht beschermde schapen. Het is niet 
de oplossing om deze wolven weg te halen. Er komen al snel weer nieuwe wolven. Je 
moet er voor zorgen dat de schapen moeilijker te vangen zijn dan reeën. 
 
Reactie: wat zijn goede preventieve maatregelen? En als de wolf zich er niet aan houdt, is 
het dan een probleem wolf? Als er een te slimme wolf is moet die er uit. Zolang je 
maatregelen kan nemen om hem tegen te houden is het goed. Goed gedefinieerde 
afspraken van preventieve maatregelen zijn nodig; zoveel volt, bepaalde hoogte e.d.  
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Er zijn wel grenzen aan wat je kan doen als preventieve maatregel. Een 90 cm hoge lijn 
en een lint van 30cm daarboven is prima, maar een 2 meter hoge draad is teveel 
gevraagd. 
Reactie Kontactburo Lausitz: “In Saksen werken we vooral met 90 cm hoge flexinetten 
(omheiningen van netten die stroom voeren) of 90 cm hoge omheiningen met linten (5 
linten die stroom voeren). Dit blijkt goed te werken voor de Lausitz regio. Als er geen 
stroom op zit moeten de hekken minstens 120 cm hoog zijn.”. 
 
De LTO merkt op: “Je begint eerst met de oplossing. Het nemen van preventieve 
maatregelen op zich is al een probleem voor ons.” 
Leergedrag speelt ook een rol bij het doden van schapen door wolven. Wanneer er geen 
ervaring is met schapen kan het lang goed gaan. Het ligt aan wat het dier gewend is. Het 
is zaak om proberen te voorkomen dat ze zich het aanleren. Als ze gespecialiseerd zijn 
heb je een probleem. In Duitsland is de ervaring dat je een wolf pas opmerkt in een 
nieuw gebied als die schapen gaat pakken. Bescherming van de dieren is het 
belangrijkste. Je moet voor wolven een bepaalde drempel leggen om specialisatie te 
voorkomen. 
 
Mag je een probleemwolf afschieten? 
Stel wat doe je met een gespecialiseerd dier? In Duitsland was 1 mogelijke probleem 
wolf. In 2011 was in het territorium van het Seenland roedel veel schade aan vee binnen 
enkele weken/maanden, ook in omheiningen zonder stroom. De “overvallen” stopten 
toen plotseling. Pas later bleek van uit genetisch onderzoek van samples die bij 
verschillende overvallen waren genomen, dat het steeds dezelfde wolvin was geweest.  
Het was dus de eerste alarmfase dat men dacht men moet dit bekijken. Het doden van 
schapen is van de een op de andere dag gestopt voordat tot actie over kon worden 
gegaan. De verwachting is dat het dier toen is gestorven, mogelijk door illegaal afschot. 
Welke schade is maatschappelijk aanvaardbaar? Als een wolf elke 2 dagen een schaap 
pakt, dan moet je ingrijpen. Het afschieten van wolf kan dat nou of niet? Hoeveel schade 
is te veel? Hoe kunnen we voorkomen dat een wolf een probleemwolf wordt? 
 
Geiten en Schapenhouderij in Nederland. 
Wat is de situatie in Nederland van melkgeiten en schapen? Geiten leven in stallen of in 
een weitje bij huis. Een marginaal gedeelte leeft in natuurgebieden van 
natuurorganisaties als Natuurmonumenten en SBB. 
Schapen leven veel in veenweidegebieden waar sloten de omheining vormen. Daarnaast 
gerasterd in de natuur of worden ingezet voor dijkbegrazing. Het raster van een 
nachtweide in een natuurgebied is meestal 50cm tot 80cm hoog zonder stroom. Heel 
veel hobbyhouders hebben een paar schapjes bij huis. Grote schapenhouders hebben 
een hond als hulp, maar geen kuddewaakhond. Er zijn ongeveer 40.000 schapen- en 
geitenhouders met 1miljoen schapen en 200.000 geiten. Er zijn ongeveer 1000 
bedrijven met meer dan 100 schapen die 10 maanden per jaar buiten lopen. Het 
zwartepunt van hun voorkomen is de noordelijke provincies, maar ze komen verspreid 
over geheel Nederland voor. 
 
In Slovenië werken ze vaak met verplaatsbare hekken en vaste hekken waar meestal 
geen stroom op staat. Het gemiddelde aantal schapen per bedrijf is 99. En ze werken niet 
met nachtweides. Gemiddelde worden er 3 schapen en 2 geiten gedood door wolf per 
keer. 
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Preventieve maatregelen 
Waar lig de grens van hoe hoog een hek kan zijn? Normale hekken voor een Texelaar 
zijn 80cm hoog en voor een Schoonebeker 100cm. Is dit hoog genoeg? Is nachtopvang 
voor de een optie? Een nachtweide die je 1 keer opzet en de dieren in drijft? 
Reactie LTO: Elke dag de dieren in en uit drijven nee dat is geen optie. Dat kunnen we 
niet verwachten 
 
Nemen we daar preventieve maatregelen voor een zwerver? 
Nee pas bij territoriale dieren. 
 
Reactie Faunafonds: In Overijssel wordt de schade veroorzaakt door edelherten en wilde 
zwijnen uit Duitsland zonder preventieve maatregelen vergoed. Maar er komt een grens 
wanneer kan de boer weten dat hij schade kan verwachten en zich behoorlijk 
voorbereiden (redelijkheid en billijkheid). Is dit gewoon een risico wat bij een boer gaat 
horen? Is het eigenverantwoordelijkheid? We moeten een onderscheid maken tussen 
zwervers en territoriale wolven. In Saksen zijn preventieve maatregelen een 
voorwaarde om binnen aangewezen “wolvengebied” een schadevergoeding te krijgen. 
Dit geldt voor alle bekende wolventerritoria plus een bufferzone van 30 km. Één jaar na 
aanwijzen van een gebied als “wolvengebied” zijn preventieve maatregelen verplicht om 
schadevergoeding te krijgen als een wolf een schaap of geit dood. In andere 
Bundesländer in Duitsland werkt het deels anders. 
 
Waarom zouden we ons tot de tanden toe bewapen als we alleen over zwervers praten? 
Nog geen poot over de grens en je moet al van alles met hoge hekken. Willen we dat de 
wolf komt? Hebben we daar keuzes in? Nee, is de reactie binnen het Europees juridisch 
kader. Willen we hier ons tegen verzetten? 
 
Hoe groot is de verwachte schade? 
In Duitsland worden de vooral hobbydieren gepakt, omdat deze vaak slecht beschermd 
zijn. Snel omgerekend vanuit de Duitse situatie gaat het in Nederland om ongeveer 500 
schapen *100 euro= 50.000 euro schade. Min EZ: Ter vergelijking we geven miljoenen 
uit aan ganzen schade. Deze schade is vooral emotioneel, economisch zijn dat ‘pinda 
nootjes’. In Duitsland wordt 60% van de aanschaf van beschermingsmaatregelen 
gecompenseerd. Dat komt uit op gemiddeld 20.000 euro per jaar voor preventieve 
maatregelen. En voor schadevergoedingen wordt ongeveer 5.000 euro gemiddeld per 
jaar uitgegeven. Daar de schapen wordt in Nederland veel meer schade verwacht.  
Reactie LTO: Wat zijn de arbeidsuren? De aanschaf is geen probleem maar de tijd om tot 
een ander systeem over te gaan. Wat betekent het qua tijd? Is dat redelijk ? Zo nee, dan 
moeten we in alle redelijkheid geen preventieve maatregelen nemen. 
 
Vergoedingen op dit moment in Nederland 
Op dit moment wordt wanneer vee gedood is door een wolf de schade vergoed. 
Preventieve maatregelen zijn niet vereist. In Nederland wordt 80 tot 90% van de 
schapen niet bedrijfsmatig gehouden. Ook deze hobbyboeren hebben recht op een 
vergoeding mits ze een relatienummer (UBN) hebben. Faunafonds levert geen 
vergoeding voor preventieve maatregelen. Dat zal in het managementplan moet worden 
opgenomen. 
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In Duitsland gelden de volgende voorwaarden aan preventieve maatregelen voor het 
verkrijgen van een vergoeding: 120cm hoog draad zonder stroom of 90cm hoog draad 
onder 2000 volt. De omheining bestaat uit minimaal 5 draden of flexi-netten. In Slovenië 
krijg je een vergoeding bij meer dan >5000 euro schade. De omheining moet 150 cm 
hoog zijn. Dit geld alleen voor die paar mensen die hoge schade hebben. 
 
Honden als preventieve maatregel 
In Slovenië was in 10% van de wolvenaanvallen sprake van ‘surplus killing’, waarbij 10 
tot 15 schapen werden gedood en maar 1 gegeten. Wolven komen steeds terug om dit 
suplus te eten. Wat kan je hier aan doen? Het inzetten van kuddewaakhonden blijkt een 
goede optie om surplus doden tegen te gaan. Er worden dan nog maar 1 a 2 dieren 
gedood. Dit wordt ook bevestigt uit Pools onderzoek. Honden gaan daar in de aanval 
tegen wolven. 
 
Daarentegen blijkt ook uit onderzoek dat een hond niet altijd preventief werkt. Wellicht 
wel in combinatie met hekken. Of de honden hadden in dit onderzoek geen goede 
training gehad. Het risico is dat deze waakhonden ook mensen aan gaan vallen. 
 
Het Faunafonds stelt voor om een schapenhouder te benaderen die iets met honden 
heeft. En bijvoorbeeld iemand met ervaring (uit Zwitserland) over te laten komen om 1 
a 2 boeren te trainen. 
  
Vervolg gesprek 
 In een vervolg gesprek zou de werkgroep graag met een Duitse collega rond de tafel 

zitten. Graag met hen een andere methode dan raster bespreken . En hoe praktisch 
zijn preventieve maatregelen? 

 Niedersaksen, onze Duitse buur, zou betrokken moeten worden omdat we totaal 
afhankelijk zijn van ontwikkeling van de Duitse wolvenpopulatie. 

 In een vervolggesprek zouden we een reactie kunnen geven op de in concept 
geformuleerde teksten voor het draaiboek.  

 Reactie Ministerie van EZ: Deze werkgroep is bedoelt om input te verkrijgen voor de 
teksten. De wolf is 50km van de grens, snelheid is geboden. De overheid wil graag op 
zo kort mogelijk termijn duidelijkheid krijgen en geven. 

 Een onderzoeker stelt om door te praten over nieuwe te ontwikkelen technisch 
preventieve maatregelen naast hekken en honden. 

 
 
Naschrift Chris Braat: 
"Alles zo lezende is er nog veel onduidelijkheid over effectieve preventiemaatregelen en 
regels bij schadevergoeding. Dat zal dus in het wolvenmanagementplan moeten komen. 
Derhalve goed om concept daarvan te bespreken met de betrokkenen en dan minder 
vrijblijvend. Zij zullen dan ook hun achterban moeten betrekken. Bedenk daarbij dat 
geld voor hobbydierhouders niet altijd een oplossing is. Als zij preventieve maatregelen 
moeten nemen (niet vergoed) of als zij emotionele schade hebben is er een grote groep 
mensen met een klein financieel belang maar wellicht wel groot netwerk die zich zorgen 
maken." 
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Bijlage 3: Verslag werkgroep wolf en faunabeheer 
Datum: 2 juli 2013 
Aanwezig: Ella de Hullu (Stichting Bargerveen), Margriet Montizaan (KNJV), Arie 
Trouwborst (Universiteit Tilburg), Harm Niessen (De Faunabescherming), Femmie 
Kraaijeveld (Dierenbescherming), Bob van de Brink (NOJG), Meta Rijks (SBB), Ron Beenen 
(Prov. Utrecht), Geert Groot Bruinderink (Alterra) & Bram Houben (ARK). 
 
Notulen 

 Gestart wordt met een ronde waarin iedereen zijn standpunten/ 

aandachtspunten kan aankaarten.  

Margriet geeft aan dat de KNJV de wolf welkom heet. De KNJV ziet de wolf niet als 
concurrent, maar als een collega. De wolf en de jager hebben altijd naast elkaar geleefd 
en samen gewerkt. De wolf is een aanvulling binnen het faunabeheer in het veld. Wel 
wordt een gedragsverandering verwacht, wat daar de gevolgen van zullen zijn, is 
afwachten. Dit kan positief zijn voor bijvoorbeeld het bos. Mogelijk dat de jager meer tijd 
kwijt is, dan wel dat er andere jachtmethoden nodig zijn. 
Wel kan door de komst van de wolf de zichtbaarheid van het wild een probleem 
worden. Qua beheer is nu veel gericht op een goede zichtbaarheid van het wild, hetgeen 
voor SBB en NM nu belangrijk issue is. Margriet verwacht dat de zichtbaarheid afneemt 
en noemt als voorbeeld Jasper, waar het edelhert (Elk) wel rond en in Jasper te zien zijn, 
maar in het bos zeer schuw zijn.  
Bob: NOJG is het op delen eens met de KNJV en hij verwacht verandering van het gedrag 
van hoefdieren. Die zullen zich op andere plekken gaan ophouden. Wat daar de effecten 
van zijn is afwachten. Eén van de effecten kan de verkeersveiligheid zijn. Door een 
andere verspreiding en gezien de Nederlandse infrastructuur zou dit effect kunnen 
hebben op aanrijdingen. Het is niet mogelijk om dit in te schatten. 
Daarnaast vraag Bob zich af of we de wolf wel verdienen.  
o De vraag is of de politiek er klaar voor is? Gezien het beleid en de politiek, waarvan 

de ervaring leert dat die zwalkend is, is de vraag of als de wolf daadwerkelijk komt, 

Nederland niet klaar is, omdat de maatregelen nog niet concreet genoeg zijn. 

o En wat doe jij met een probleemwolf? Vooral het zwalkende overheidsbeleid kan 

dan een probleem vormen. 

Harm: Verwelkomt de wolf. Harm is niet bang voor problemen met edelherten die 
zouden kunnen optreden als ze door een wolf achterna worden gezeten, omdat de 
edelherten achter hekken zitten. Edelherten, damherten en wilde zwijnen kunnen door 
de hekken nergens naar toe. Ook verwacht Harm niet dat de hoefdieren zich op andere 
plaatsen gaan ophouden, omdat alle geschikte gebieden al vol zitten en ze dus nergens 
anders heen kunnen. 
Daarnaast pleit hij voor de afschaffing van jacht in zijn algemeenheid, maar zeer zeker 
in gebieden waar wolven voorkomen. Jacht kan verstorend werken voor de wolf en het 
argument van de jagers dat ze grote hoefdieren moeten beheren vanwege het ontbreken 
van een toppredator, vervalt zodra de wolf er is. Stoppen met jacht moet niet alleen uit 
principe, maar is ook nodig omdat het anders niet mogelijk is het effect van de wolf op 
hoefdieren te onderzoeken (interactie studie). Het punt van de zichtbaarheid is geen 
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probleem. Door de jacht is het wild nu al niet meer zichtbaar, dus daar kan weinig aan 
verslechteren. Het kan alleen maar verbeteren. 
Femmie: Onderstreept dit. De dierenbescherming vindt ook dat populatiebeheer van 
hoefdieren gestopt kan worden in gebieden waar de wolf voorkomt; wel moet het effect 
gemonitord worden. Gedragsverandering waardoor hoefdieren minder goed bejaagbaar 
zijn, ziet de dierenbescherming niet als een probleem.  
Ron: Prov. Utrecht vind het belangrijk dat de verkeersveiligheid rond de wegen niet in 
het geding komt. Nu proberen zij dat redelijk te sturen (meer afschot langs 
infrastructuur en minder in de rustige kernen). Hoe gaat het straks als de wolf komt? 
Wat voor effect hebben die op de bewegingen van reeën? Mogelijk probleem is 
weerstand bij bevolking. De bevolking is steeds meer betrokken bij dierenwelzijn. In 
Nederland staan veel hekken, vooral langs de belangrijkste infrastructuur. De wolf zal 
snel leren dat hij in het kleine Nederland wild kan opjagen naar een hek en het daar 
gemakkelijk kan verschalken. Deze plekken zullen vaak goed zichtbaar zijn voor de 
mens. Hoe gaat die daarop reageren? Predatie is natuurlijk, maar hekwerken niet. 
Mogelijk dat het populatiebeheer dan anders wordt. 
Geert: In het kader van onderzoek is het juist belangrijk om omgevingsfactoren zo veel 
mogelijk constant te houden als je wilt weten wat de invloed is van een nieuwe factor. 
Als je stopt met populatiebeheer als de wolf komt, heb je twee nieuwe variabelen en 
weet je niet wat waar aan ligt. Door de jacht te stoppen, en jagers buiten te sluiten ga je 
tegen alle managementplannen in het buitenland in. Die betrekken juiste de jagers erbij, 
die met al hun ogen en oren een belangrijke rol vervullen. 
Ella: jacht stoppen is hier geen discussie. Het gaat hier om de wolf. 
Meta: Vanuit SBB zijn er ook een aantal vragen (zie aanvullingen Meta).Tijdens de 
vergadering besproken: 

o Niet te veel focussen op hekken: De Veluwe is niet hermetisch met hekken 

afgesloten en binnen de Veluwe heb je ook veel wegen, dus dezelfde 

problematiek qua verkeersveiligheid. 

o Wat voor effect heeft de aanwezigheid van de wolf op de aanwezige 

hoefdieren? Op het terreingebruik, verleggen de kern van 

activiteitsgebied? Gaan ze dichter naar wegen, dan wel bebouwing toe? 

Wat voor effecten uiteindelijk op de vegetatie? 

o Kan je de aanwezigheid van de wolf sturen door voedselbeschikbaarheid? 

o Wat doen we met wolvenrecreatie? Wolven voeren zou verboden 

moeten zijn. 

o Wat doen we met recreanten met (loslopende) honden? 

SBB vindt belangrijk dat flexibel wordt omgegaan met het beheer (hand aan de 
kraan). Afhankelijk van wat er gebeurt in het gebied. Door goede monitoring houdt met 
dit in de gaten en kan men het faunabeheer hierop afstemmen. Zichtbaarheid is 
inderdaad ook een punt van aandacht.  
Bram: Het is onwaarschijnlijk dat wolven alleen in gebieden van terreinbeheerders gaan 
zitten. Mocht dat wel zo zijn, dan zou de beheerder zijn faunabeheer kunnen 
heroverwegen naar aanleiding van het effect van de wolf en deze zo veel mogelijk 
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ruimte geven, zonder andere belangen uit het oog te verliezen. Het is eerder te 
verwachten dat de wolf in een groot gebied gaat zitten met verschillende 
(terrein)beheerders en WBE’s. Probeer die allemaal er zo goed mogelijk bij te 
betrekken. Ook de WBE, zij kunnen een belangrijke rol spelen in de monitoring als ogen 
in het veld (samen met andere). 
Geert: Geeft aan dat het van belang is, het effect op een grote schaal te bekijken. 
Zwervende wolven zullen nog niet veel effect hebben op het huidige faunabeheer. Het 
wordt anders als zich een roedel gaat vestigen, dan wordt het mogelijk wel relevant voor 
het faunabeheer. 
Voorlichting is natuurlijk wel nodig zodra een zwervende wolf in Nederland voorkomt 
(issue voor andere workshop). 
Waarover iedereen het eens is: de impact van een paar zwervende wolven op de 
omvang van de hoefdierpopulatie zal niet opgemerkt worden.  
Faunabeheer: 
De vraag rijst of het beheer van de wolf op zijn plek is in het faunabeheerplan en bij de 
FBE’s.  

 Nu wordt het beheer provinciaal geregeld via de FBE’s en het faunabeheerplan. 

Of de wolf daarin opgenomen moet worden, zijn de meningen verdeeld. De 

Faunabescherming vindt van niet.  

 De andere geven aan dat de wolf daarin deels thuis hoort, omdat de wolf van 

invloed is op het  hoefdierenbestand. Vanuit dat oogpunt, meer of minder 

hoefdieren schieten, zou de wolf in FBP-plan genoemd moeten worden. 

 Het lijkt de Dierenbescherming ok om wolf in relatie tot beheer van grote 

hoefdieren en wat te doen in geval van gewond dier, wel mee te nemen in 

faunabeheerplan. De Dierenbescherming heeft alleen bezwaar op de 

samenstelling van Faunabeheereenheden en heeft om die reden wel moeite 

met de manier waarop faunabeheerplannen opgesteld zijn. Daarin zitten geen 

maatschappelijke organisaties en dierenwelzijn wordt dan ook niet voldoende 

meegenomen in de faunabeheerplannen. 

 Uiteindelijk is geconcludeerd dat de wolf niet thuis hoort in het Faunabeheerplan omdat 

het hier niet gaat om het beheer van wolven, maar om de mogelijke invloed van wolven op 

andere dieren (vooral het ree) en dat daar dan wel rekening mee gehouden dient te worden. 

Dus: wel opmerkingen over mogelijke invloeden van de wolf (naast gewassen et cetera) op de 

ruimtelijke spreiding en dichtheid van reeën, maar niet een apart hoofdstuk “Wolf”. 

 De wolf is een prioritaire soort (Europees beleid), waarvoor bepaalde regels 

gelden omtrent monitoring, waarborgen instandhouding, waarborgen voldoende 

voedsel. Deze taken voeren te ver voor een FBE. Hun input is wel gewenst. 

Zaken die niet in een FBE-plan geregeld moeten worden, want al geregeld (moeten) zijn 
in het wolvenmanagementplan/draaiboek, zijn: 
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 wat te doen met een gewond dier; 

 met een dood dier; 

 wanneer praat je over een probleemwolf en wat moet je daarmee doen; 

 instellen van een Centraal meldpunt (zoals wolvenbureau). 

Arie: Gezien het verspreidingsvermogen van de soort, zou het logisch zijn dit op 
internationaal niveau te bekijken. De gunstige staat van de instandhouding van de 
soort mag niet in geding komen. Alleen is dan de vraag of je dat per land moet bekijken 
of dat je bijvoorbeeld de Pools/Duitse en de Frans/Italiaanse populatie als één mag 
bezien. Voor Nederland zouden vanuit beide populaties, wolven naar Nederland kunnen 
komen. Insteek voor de instandhoudingsvraag is naar landoverschrijdende populatie te 
kijken. Echter de vraag of de Europese commissie dit ook zo ziet en niet de verplichting 
per land legt. Dit is nog onduidelijk en zou aan de Commissie voorgelegd dienen te 
worden. 
Ook moet geregeld worden wie een probleemwolf mag doden. Dit mag alleen met een 
speciale ontheffing. Ook dit moet op voorhand geregeld zijn. 
Op de vraag of diverse aspecten met betrekking tot de wolf in een FBE geregeld moet 
worden is de Conclusie: 
Het zou beter zijn als er één of meerdere onafhankelijk bureaus komen 

 Dit bureau onderhoud nauw overleg met alle maatschappelijke relevante 

organisaties. 

 Taken zijn monitoring, communicatie, schades beoordelen, etc. soort 

wolvenbureau zoals men ook in Duitsland heeft, waarbij men voor de 

verschillende taken, verschillende bureaus heeft. 

 Binnen NL zijn al diverse personen en organisaties met veel kennis. Een 

goede structuur, afspraken, regels en protocollen moet gemaakt worden. 

 Dit orgaan geeft ook advies aan de provincie, voor zover dit nodig is 

voor het beheer van hoefdieren en relevant zijn voor het faunabeheerplan 

 Dit alles ligt vast in strakke protocollen.  

 Mag geen nieuw bureaucratisch bureau worden. 

 Vraag is of de overheid hier, zoals in buitenland, geld voor over heeft. En 

wanneer het de juiste tijd/ moment is om dit in te stellen.  

Samengevat: 
Aandachtspunten voor de aanwezigheid van een wolf in een gebied 

o Binnen de werkgroep bestaat verschil van mening over de 

aandachtspunten. De discussies waren levendig. 
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o Verkeersveiligheid, zichtbaarheid van hoefdieren en eventuele 

gedragsverandering van hoefdieren en schade zijn punten die gemonitord 

moeten worden. 

o Welk effect heeft wolf op de aanwezige hoefdieren, en hoe vertaalt men dit 

in het beheer op deze dieren? 

o Een roedel wolven heeft mogelijk een effect op faunabeheer, een 

individuele wolf waarschijnlijk niet. 

o Dit alles dient goed gemonitord te worden en hierover dient een 

onafhankelijk advies te komen. 

o Het zou interessant zijn om in een jachtvrij gebied de relatie wolf-wild te 

onderzoeken. Dit wordt niet per definitie gedragen door de NOJG 

o Wolf valt onder habitatrichtlijn, als hij er eenmaal is, moet Nederland 

faciliterend zijn 

o Voor communicatie, monitoring, schade-experts is het beter een apart 

bureau(s) op te richten. 

o Ieder was het eens dat de Wolf welkom is – maar op welke wijze 

verschillen de meningen. Over de aandachtspunten waren we het minder 

eens, en over de oplossingen al helemaal niet. 

 
Hieronder staan de standpunten c.q. toelichtingen van enkele deelnemers. 
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Standpunten NOJG over de wolf in Nederland 

De NOJG is een belangenorganisatie van grondeigenaren, faunabeheerders en 
schadebestrijders. 
Het is nog lang niet zeker dat de wolf een vaste en natuurlijke plaats in Nederland zal 
vinden. De hoge bevolkingsdichtheid en de enorme versnippering van het land door 
wegen, wateren en steden zal het voor de wolf niet eenvoudig maken om zich 
permanent in Nederland te vestigen. 
Het natuur(beschermings)beleid in Nederland is daarbij ook erg wispelturig en niet 
gebaseerd op een goede en brede beheersvisie. Getuige de vreemde experimenten met 
hoefdieren in de Oostvaardersplassen waarbij zonder goede kennis van zaken enorm 
veel dierenleed wordt veroorzaakt. Getuige het ganzenbeschermingsbeleid waardoor nu 
enorme economische schade wordt geleden en veel te laat wordt ingegrepen en nu 
tienduizenden vogels moeten sneuvelen. Dit zijn voorbeelden van zwalkend beleid en 
geen goede beheersvisie. Er staan al nieuwe ‘problemen’ voor de deur die nu niet 
worden opgelost door beleidsformulerend Nederland. Denk aan de 
damhertenpopulaties in de duinen, maar ook elders in Nederland. Daarom mag niet 
worden verwacht dat er een goed beleid in Nederland zal worden gevoerd om de wolf. 
Laten we niet nog een probleem binnenhalen waarbij we in de toekomst met de nare 
gevolgen te maken krijgen. De wolf is een prachtig dier en een toppredator. Laten we 
voorkomen dat dit dier in Nederland ook verwordt tot een ‘experiment’ of een ‘verwenst 
dier’. Het is bepaald niet een fijne taak om deze dieren straks als ‘ongedierte’ te moeten 
gaan afschieten. 
Grote carnivoren als de wolf, die ook in groepsverbanden leven, hebben een enorm 
areaal nodig om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen zonder in conflict te komen met 
de mens. Het is de vraag of een areaal van dergelijke omvang en draagkracht in 
Nederland voorkomt.  
In het kader van de discussie die ook vanuit het ministerie van EZ is aangezwengeld is 
het voor de NOJG het moment om over (de komst van) de wolf een standpunt in te 
nemen.  
Standpunten NOJG: 

- De wolf moet zoveel als mogelijk worden geweerd uit Nederland. Dit omdat: 

- De wolf een prachtig dier is en het niet verdient om speelbal van ‘experts’ en 

‘politiek’ te worden;  

- Er bestaat risico voor de veiligheid van mens en (huis)dieren. Wij verwachten dat 

dit onvoldoende door de overheid zal worden onderkend en er zullen geen garanties 

komen om de veiligheid te garanderen; 

- De komst van de wolf zal kunnen leiden tot grote economische schade bij 

dierhouders en grondeigenaren die niet door de overheid zal worden vergoed; 

- Het op te stellen Beheerplan voor wolven waarschijnlijk niet meer dan een papieren 

tijger zal worden zonder concrete beheermaatregelen omdat de politiek en 

wetgevers het niet aandurven om duidelijke keuzes te maken. 

- Er zal door de landelijke overheid waarschijnlijk geprobeerd worden om het 

uitvoeringsprobleem (beheer en schade) neer te leggen bij de provincies. Dit zal 

leiden tot een warboel aan afspraken en reguleringen die niet ten goede zullen 

komen aan de wolf zelf en ook niet aan de economische stakeholders.  
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De wolf is beschermd op basis van de habitatrichtlijn. Dat is een gegeven. Maar ook 
binnen de Habitatrichtlijn is voldoende ruimte opengehouden om wolven(populaties) te 
beheren. Laten wij die ruimte verstandig gebruiken. Nu al klinken bij bepaalde 
groeperingen geluiden dat de wolf op geen enkele wijze een strobreed in de weg gelegd 
mag worden. Sterker; er zouden zelfs extra maatregelen (met belastinggelden) moeten 
worden genomen om ‘voor de wolf de rode loper uit te rollen’, of wordt al geroepen dat 
dan de jacht kan worden ‘opgedoekt’. Dit is een goedkope, ongewenste en zelfs een 
gevaarlijke benadering. Zeker als er ook nog wordt voorgestaan dat de wolf op geen 
enkele wijze actief mag worden beheerd middels afschot of getalsregulatie. 
Er moet ook niet geprobeerd worden om, nu mogelijk al een eerste wolf in Nederland is 
gesignaleerd, het beleid inzake ‘inheemse diersoorten’ zo te veranderen dat de wolf – 
omdat er een enkele zwervende wolf in Nederland wordt gesignaleerd – nu al formeel 
wordt beschouwd als inheems in de zin als ‘voorkomend’ in Nederland. Enkele 
zwervende wolven zijn geen populatie,  en het nemen van maatregelen als zou er sprake 
zijn van een populatie of van vaste verblijfplaatsen of leefgebieden is – vanuit de 
ecologie benaderd – niet juist en ongewenst. Als de wolf hier wil komen, dan komt deze 
hier juist omdat het huidige – menselijk - gebruik en beheer van het landschap en natuur 
het voor de wolf aantrekkelijk maakt om hier te vertoeven. Het kan dan niet zo zijn dat 
dan opeens – bij het verschijnen van de wolf – bepaald gebruik of beheer moet worden 
veranderd of verboden.  
 
Eerst een Beheerplan Wolf met duidelijke en daadkrachtige kaders 
Zou Nederland wel in staat zijn om een goed en gedegen Wolvenbeheerplan te 
formuleren, waarbij de beheersafspraken ook afgedwongen cq nagekomen gaan 
worden, dan zou de eventuele komst van de wolf gezien kunnen worden als een 
natuurlijke verrijking. Uitgaande van de situatie waarbij de wolf uit zichzelf en zonder 
gerichte ingrepen (de rode lopers) door wie dan ook de grens overkomt. Daarbij pleiten 
wij voor een beheerplan waarin zonder omhaal wordt vastgelegd dat probleemwolven 
direct worden weggehaald. Daarbij mag verplaatsing niet aan de orde zijn daar wolven 
intelligente dieren zijn en aangeleerd en succesvol gedrag ook kunnen overdragen. Er 
moet in het beheerplan duidelijke kaders zijn voor aantalsregulatie bij onevenredige 
schade aan economische waarden en aan Flora- en fauna. Daarbij dient, bij de bepaling 
van de schade, vooral de lokale situatie leidend te zijn. 
De NOJG biedt uiteraard graag aan om haar expertise en kennis in te zetten indien wel 
door de Nederlandse overheid wordt gekozen om een Beheerplan wolf op te stellen. 
Gezien haar specifieke deskundigheid en achterban (grondeigenaren/beheerders en 
faunabeheerders) kunnen wij zorgen dat verkeerde en maatschappelijk niet gedragen 
keuzes worden voorkomen en er ook voor zorgen dat de Nederland de komst van de 
wolf kan gaan verdienen. 
 
Het LB NOJG 
16 juli 2013 
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Aanvullingen meta rijks, staatsbosbeheer 

Wilde hoefdieren 
Wij hebben vooral kennisvragen:  
Hoe gaat het gedrag van hoefdieren veranderen als predatie door een/meerdere wolven 
optreedt. Het gaat dan meer specifiek om de gevolgen voor verkeersveiligheid (zowel op 
het moment dat een dier achtervolgd wordt, als ten gevolge van het opzoeken van 
menselijke infrastructuur om predatie te vermijden), voor het terreingebruik en 
daarmee begrazingseffecten, en voor de zichtbaarheid voor publiek. 
Welke invloed heeft predatie door een wolf op de omvang van de hoefdierenpopulaties? 
Welk effect heeft jacht op het voedselaanbod voor de wolf? Kan je door daar verandering 
in aan te brengen de aanwezigheid van de wolf te sturen? Dat laatste vooral omdat de 
buitenwereld daar nu al met vragen over komt in de zin van ‘kunnen jullie eventuele 
wolven weglokken naar jullie gebieden?’. 
In de werkgroep hebben we al over de wisselwerking gehad tussen de voedselbehoefte 
van eventuele wolven en afschot dat uitgevoerd wordt op basis van maatschappelijke 
wensen. Ron vatte goed samen dat wolvenpredatie onder de noemer natuurlijke sterfte 
valt, en dat de rol van jagers zich afspeelt in de ruimte tussen natuurlijke sterfte en het 
maatschappelijke draagvlak. Ik denk dat dat voldoende is om binnen de 
faunabeheerplannen mee uit de voeten te kunnen. 
 
Predatie op wildlevende paarden en runderen 
Predatie van paarden en runderen die in nagenoeg natuurlijke gebieden leven en daar al 
dan niet aan het verwilderen zijn hoort er gewoon bij. We zullen moeten handelen naar 
bevind van zaken. Als de terreininrichting zó is dat de dieren geen predatie-vermijdend 
gedrag kunnen vertonen moeten we daar eventueel een oplossing voor zoeken. Maar dat 
kan alleen op lokale schaal, daar zijn geen landelijke oplossingen voor te vinden. Wel is 
de verwachting dat het lerend vermogen van de paarden en runderen er toe zal leiden 
dat na een piek aan predatie deze ook weer zal afnemen naar mate de ouderdieren leren 
hoe ze hun jongen het beste kunnen beschermen. Vermoedelijk zal ook het 
terreingebruik veranderen, met mogelijk ook gevolgen voor de ontwikkeling van de 
vegetatie. Het is op dit moment niet in te schatten of deze verandering op termijn 
positief of negatief zal uitpakken. 
Predatie van paarden, runderen, maar vooral geiten en schapen die in cultuurhistorische 
gebieden voornamelijk vanuit beheeroogpunt ingezet worden is een ander verhaal. 
Ongeacht of de dieren in eigendom bij ons of bij een pachter of inschaarder zijn, is een 
grote mate van predatie niet wenselijk in verband met de beoogde graasdruk. En als de 
kudde als nevendoel het behoud van genetisch materiaal en van historische rassen heeft, 
dan is dat een extra negatief effect. In deze gevallen zullen wij dan, evengoed als andere 
houders van huisdierrassen, op zoek moeten naar maatregelen om predatie te 
voorkomen. Wij gaan er vanuit dat we dan onder dezelfde regelingen vallen als andere 
houders van deze dieren. Vanwege de ligging van deze terreinen zal de predatiedruk 
hoger kunnen zijn en de beschermende maatregelen moeilijker te implementeren. Dat 
kan er toe leiden dat we door hoge kosten gedwongen worden andere beheersvormen of 
zelfs beheersdoelen te kiezen. 
 
Interactie met andere soorten 
Het is te verwachten dat de vestiging van de wolf in Nederland (d.w.z. het ontstaan van 
een of meer roedels) gevolgen voor andere soorten kan hebben. Bijvoorbeeld 
concurrentie met andere roofdieren zoals de vos, faciliteren van aaseters zoals de raaf, 
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of verandering in de concurrentieverhoudingen tussen hoefdiersoorten onderling ten 
gevolge van verschillende mate van predatie. Of deze effecten zullen optreden en vooral 
in welke mate is vooralsnog niet in te schatten. In principe zijn dit processen die 
onderdeel zijn van de Nederlandse ecosystemen. 
 

Standpunten knjv 

In grote lijn onderschrijven wij hetgeen Meta Rijks ter aanvulling beschreef. 
De KNJV ziet de komst van de wolf – als die op eigen kracht Nederland bereikt - met 
belangstelling tegemoet. De wolf kan een belangrijke toevoeging zijn voor de 
biodiversiteit. De wolf alleen zal onvoldoende invloed uit kunnen oefenen om het 
bestaande wild te handhaven op niveaus dat volgens het maatschappelijk draagvlak 
wenselijk is, daarom zal afschot nodig blijven, ook in gebieden met wolven. 
De wolf kan invloed hebben op het gedrag van hoefdieren, maar hoe dit precies voor 
Nederland zal gelden is koffiedik kijken. Ook het effect op verkeersveiligheid en 
zichtbaarheid is nog onbekend. 
Omdat de wolf in alle biotopen, als er maar voedsel is, voor kan komen hoeven er geen 
aparte wolvenleefgebieden te worden vastgesteld. 
In het wolvenplan moet niet alleen duidelijk zijn wanneer het om een probleemwolf 
gaat, maar ook wie er dan moet ingrijpen en wie hiertoe gerechtigd is. En om welke 
maatregelen het dan gaat. 
Voorkom dat wanneer de meerderheid erover eens is dat er meteen opgetreden dient te 
worden, dit niet door bezwaren in procedures en rechtzaken vertraagd wordt en dit 
alsnog getracht wordt om te voorkomen. Dit levert veel frustratie en vertraging op en 
komt niet ten gunste voor de wolf zelf of om het probleem waar het om gaat. 
Het mogen doden van een hybride moet wettelijk ook geregeld worden. 
Verder zijn jagers belangrijke ‘oren en ogen in het veld’ en zullen een onmisbare schakel 
zijn in de monitoring. Overigens is ons NWRS (Nederlands Wild Registratie Systeem) al 
ingericht op het registreren van waarnemingen. 
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Standpunten Vereniging het Reewild en Vereniging het Edelhert 

Naar mening van de vereniging Het reewild (VHR) en de Vereniging Het edelhert (VHE) 
zal de invloed van een enkele zwervende wolf op reeën en herten nihil zijn. Wel zijn er 
een aantal zaken te verwachten die zullen gaan spelen als er sprake is van een zich 
vestigende / gevestigde roedel wolven: 
1 gedragsverandering bij de prooidieren gericht op vermijden van predatie. Hierbij 
is op voorhand overigens niet te voorspellen of dat tot problemen zal leiden. Wel zal de 
zichtbaarheid van reeën en herten (dam- en edelherten) minder worden, waardoor een 
aantal beleidsdoelen van sommige TBO´s  ten aanzien van de zichtbaarheid niet zullen 
worden gehaald. 
2 predatie op gehouden dieren zal, al dan niet snel na vestiging, een rol gaan 
spelen. Uit de ervaring die ondergetekende zelf heeft met wolven in Noorwegen, is dat 
gehouden dieren snel als gemakkelijk te vangen prooi zullen worden gezien. Te denken 
valt aan honden, schapen, geiten etc. 
3 draagvlak bij alle gebruikers van de buitenruimte is van essentieel belang bij de 
overlevingskans van de wolf in Nederland. Negeren en bagatelliseren van andermans 
problemen lijkt de overlevingskansen van een soort als de wolf negatief te beïnvloeden. 
Het is dus zaak om niemand uit te sluiten en (vermeende) problemen serieus te nemen, 
hoe moeilijk dat ook is in een gepolariseerde wereld als Nederland. 
4 grote vraag is of het effect van de wolf regulerend dan wel limiterend zal zijn op 
de prooidieren. Gezien de omvang van de territoria, de pack-grootte en de 
voedselbehoefte verwacht de VHR en de VHE in ieder geval  geen regulerend effect op de 
populatie prooidieren. Het zal o.i. eerder de gedragsverandering zijn (zie punt 1) binnen 
de prooidierpopulatie dat bepaalde effecten te weeg zal brengen, dan de eigenlijke 
populatiegrootte van de prooidierpopulatie.  
5 monitoring is essentieel als de wolf zich definitief lijkt te gaan vestigen in 
Nederland. Disperseren lijkt te zijn gebaseerd op een aantal random processen, 
waardoor structurele monitoring in het geval van een enkel zwervend dier niet zinvol of 
mogelijk lijkt. Wel kan in het geval van regelmatige dispersie richting Nederland 
gekeken worden waarom wolven kennelijk  regelmatig de weg naar Nederland weten te 
vinden. In dat geval lijkt het proces namelijk niet stochastisch maar deterministisch van 
aard te zijn. Het staat buiten kijf dat bij succesvolle vestiging er wel sprake zal moeten 
zijn van structurele monitoring. 
De VHR en de VHE staan derhalve in beginsel positief tegenover de wolf in Nederland, 
maar zien in deze soort niet de oplossing voor de faunaproblemen waarmee we in een 
urbaan gebied als Nederland worden geconfronteerd.  
 
Rik Schoon 
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Bijlage 4: Verslag werkgroep wolf en monitoring 
 
Deelnemers: Anne Kruft (WING, voorzitter), Dennis Lammertsma (Alterra), Peter van 
Tulder (CVI), Miriam Maas (RIVM), Marja Kik (DWHC), Roel Korbee (Staatsbosbeheer), 
Maurice La Haye (Zoogdiervereniging, notulist). 
 
Na een kort voorstelrondje zijn de verschillende bespreekpunten afgelopen. 
 
Administratie en publicatie van waarnemingen 
Waarnemingen kunnen bij veel organisaties ‘binnen’ komen: DWHC, Alterra, Ark, 
Zoogdiervereniging, of via web-portals als waarneming.nl en telmee.nl. Het is 
onmogelijk om dat te stroomlijnen en centraal te registeren (al wordt momenteel wel 
een poging gedaan door de betrokkenen van het platform ‘wolveninnederland.nl’: Ark, 
FREE, Zoogdiervereniging en Natuurmonumenten).  
De conclusie is al snel dat één centraal punt voor registratie van meldingen heel nuttig 
en kan zijn (noodzakelijk is), waarbij (analoog aan Duitsland) een nader vorm te geven 
‘wolven-bureau’ daarvoor de aangewezen organisatie zou zijn. Het wolvenbureau kan 
door het (automatisch laten) verzamelen van alle meldingen snel een overzicht krijgen 
welke meldingen serieus genomen moeten worden en die voorleggen aan een expert. De 
huidige databases die er zijn (gekoppeld aan de NDFF) bieden bovendien voldoende 
mogelijkheden om de meldingen goed (digitaal) te archiveren. Eén centraal punt heeft 
bovendien het voordeel dat ‘dubbelingen’ er relatief makkelijk uit te halen zijn. 
 
Een melding moet na binnenkomst ook worden ‘beoordeeld’, waarbij allen aangeven dat 
aansluiten bij Internationale standaards (bijvoorbeeld het Duitse model) gewenst is, om 
de databases en meldingen (ge)makkelijker te kunnen vergelijken. Het is dus gewenst de 
C1, C2, C3 en F-categorieën aan te houden, waarbij een voorbehoud wordt gemaakt voor 
de ‘foto-waarnemingen bevestigd door een deskundige’ in C1. Ook foto’s van 
wolfhonden worden soms door deskundigen aangemerkt als 100% wolf (ervaring Roel 
Korbee), dus enige terughoudendheid is daar geboden. 
 
Aansluiten bij buitenlandse kennisinstituten is voor de hand liggend. DNA-onderzoek 
zou bij voorkeur door het Senckenberg (Duitsland) gedaan moeten worden, omdat die 
veel monsters verwerken en exact bijhouden welke wolf waar wordt gesignaleerd 
(dankzij een uitgebreide database). 
 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat het wolvenbureau zelf geen experts in dienst moet 
hebben voor het beoordelen van meldingen (en andere werkzaamheden, zie verderop). 
Het wolvenbureau moet onafhankelijk opereren en zal haar netwerk op orde moeten 
hebben. Binnen dat netwerk zal vanzelf consensus ontstaan over wie ‘experts’ zijn of 
waar de benodigde expertise gevonden kan worden. 
 
Conclusie: vastleggen van meldingen van wolven neerleggen bij een onafhankelijk 
wolvenbureau. 
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Dode wolven 
Een melding van een dode wolf kan ‘overal’ binnen komen en het is dan zaak om een 
draaiboek klaar te hebben liggen. Spil in dit netwerk is wederom het wolvenbureau 
waar de kennis en informatie beschikbaar is wie, wanneer, waarvoor in actie moet of 
kan komen. 
Duidelijk is dat ook altijd de politie bij een doodvondst wordt ingeschakeld. Vraag is wel 
hoe dode wolven in Duitsland worden gemeld? Komen die binnen via de politie? 
 
Feit is dat eenieder bij een dode wolf graag ‘een onderdeel’ (letterlijk of figuurlijk) wil 
hebben. Om eenieder te bedienen en ervoor te zorgen dat een eventueel kadaver ook 
voor iedereen nog interessant is (invriezen is bijvoorbeeld niet gewenst, althans, niet 
direct), zal het DWHC een protocol rondsturen. De andere betrokkenen kunnen dat 
aanvullen en aangeven welke ‘onderdelen’ of informatie voor hun interessant of van 
belang is. Een wolvenbureau kan het procesverloop in de gaten houden en na afloop van 
het sectie-proces de informatie bundelen, verder verspreiden en archiveren. De partij 
die hierin nog niet betrokken is, is Naturalis (ZV/ Maurice vraagt Naturalis om aan te 
haken). 
Alle organisaties zijn het er over eens dat alle wolven sowieso op Rabiës moeten worden 
getest door het CVI. 
Het bekend maken van dit protocol en bijvoorbeeld het inlichten van meldkamers van 
de politie is wederom een taak voor het wolvenbureau. Feitelijk moet overal waar een 
doodvondst kan binnen komen een poster hangen met ‘bel het wolvenbureau’ die 
daarna het draaiboek uit de kast kunnen trekken en over kunnen gaan tot veilig stellen 
van het kadaver, sporenonderzoek laten verrichten, etc. 
 
Conclusie: DWHC stuurt protocol rond waarop alle organisaties aangeven welk onderdeel 
of welke info voor hun van belang is. Alterra (Dennis Lammertsma) overlegt met het 
DWHC over het verwerken van de wensen in dit protocol. Een spilfunctie is bedacht voor 
een wolvenbureau. 
 
Dode prooidieren 
Het is mooi dat het Faunafonds al heeft laten weten dat schade door wolven (mits het 
gehouden dieren betreft) zal worden vergoed. Het is echter de vraag hoe je schade door 
wolven herkend? Zeker in de huidige situatie bij de afwezigheid van wolven? Het is 
onmogelijk (en niet wenselijk) om vanaf heden bij elke melding uit te rukken om 
sporenonderzoek te verrichten. Het advies luidt dan ook om pas bij ‘de verdenking van 
de aanwezigheid van een wolf’ in combinatie met schademeldingen actief ter plekke 
sporenonderzoek te gaan doen om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van 
schade door een wolf. Het criterium ‘verdenking van de aanwezigheid van een wolf’ zal 
aan het wolvenbureau worden overgelaten. 
 
Voorstel is om bij schade door wolven eerste ter plekke sporenonderzoek uit te voeren 
en daarna de kadavers naar het lab te verplaatsen. Het gebruik van camera-vallen kan 
een methode zijn om aanwezigheid van een wolf te bevestigen of te ontkrachten. N.B. 
Voor bijvoorbeeld DNA-onderzoek aan de hand van beetsporen (slijm) is snelheid 
gewenst, binnen 24uur moet een monster zijn genomen om nog een DNA-profiel vast te 
stellen (al of niet wolf en welke wolf). DNA-samples moeten vervolgens voor verwerking 
naar Senckenberg. 
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Alterra heeft een protocol liggen welke informatie verzameld moet worden en op welke 
wijze (vergelijkbaar met Duitsland). Dennis stuurt het rond. 
 
Het is duidelijk dat het in perspectief plaatsen van mogelijke wolvenschade het enorm 
belangrijk is nu al vast te leggen hoeveel schapen jaarlijks door honden wordt dood 
gebeten. Momenteel is er alleen een studie uit Limburg beschikbaar, maar het is 
dringend gewenst dat de registratie van gedode schapen beter wordt geregeld. Hier ligt 
een taak voor de LTO/bond van schapenhouders en het faunafonds om na te denken 
over hoe dat het best kan. Wellicht via het I&R-registratie-systeem? Van alle schapen 
(dood, levend, verhandeld), moet bijgehouden worden wat er mee gebeurd. Om 
duidelijkheid te creëren is het gewenst als het faunafonds beter aangeeft op basis van 
welke criteria de schade zal worden vergoed (in de vestigingsfase/de komende jaren). 
 
Ook wilde dierpopulaties zouden idealiter gemonitord moeten gaan worden om vast te 
kunnen stellen of de Wolf van invloed is op bijvoorbeeld de aantallen. Het monitoren 
van reeën, zwijnen, damherten en edelherten wordt nu al gedaan door FBE’s, KNJV en 
NOJG. Het zou heel goed zijn als deze tellingen worden voortgezet. Vanuit de jachthoek 
zijn waarschijnlijk ook de eerste meldingen te verwachten van gedode prooidieren, dus 
het is belangrijk dat in de eerste fase van vestiging zulke meldingen (na het filter van het 
wolvenbureau) worden beoordeeld. 
 
Conclusie: onderzoek aan dode prooidieren is pas zinvol bij verdenking van de 
aanwezigheid van een wolf. Als 0-meting is het goed om de wildstand te monitoren en dat 
te blijven doen. Schade aan schapen door honden zou veel beter moeten worden 
geregistreerd om schade door wolven beter in perspectief te kunnen plaatsen. 
 
Onderzoek 
- De staat van instandhouding is een lastig begrip en daar zou het Ministerie een 
omschrijving voor moeten geven 
- DNA-profielen: sluit aan bij het Senckenberg in Duitsland en zorg dat een wolvenburo 
alle andere info over wolven heeft 
- Telemetrie: nog niet aan de orde. Bij aanwezigheid van een of meerdere wolven in 
Nederland is het gewenst om een GPS-zender onder handbereik te hebben in het geval 
van de mogelijkheid om een dier te zenderen (toevalskans) 
- Zenderen probleemwolven: niet aan de orde. Probleemwolven dienen door een 
deskundige te worden beoordeeld (zie de andere werkgroepen) 
- Effecten op prooidieren en natuurwaarden: interessant onderzoek voor universiteiten 
en/of terreinbeheerders. Lijkt vooralsnog niet aan de orde de komende jaren. 
 
Opgemerkt wordt dat onderzoek aan wolven (ook) een preventieve werking heeft op 
illegaal afschot en stroperij. Het feit dat men weet heeft van onderzoek heeft al een 
zekere beschermende werking. In die zin is het opstarten van onderzoek zeer gewenst, 
zelfs op een laag niveau. Vooralsnog lijkt onderzoek nog ver weg (een hoog als, indien, 
mits-gehalte). 
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Algemene onderwerpen 
* Verplaatsen van een probleemwolf is onzin. In die gevallen kiezen voor afschot. 
* Wolven kiezen hun eigen omgeving, laat die keuze dan ook over aan de wolven (dus 
niet gaan wegvangen in het geval een wolf opduikt in het veenweidegebied 
bijvoorbeeld). 
 
Binnen deze werkgroep werden de media, LTO/schapenhouders, KNJV/NOJG en 
Naturalis genoemd als organisaties die betrokken zouden moeten worden rond 
monitoring (en onderzoek). Een belangrijke rol is weggelegd voor een 
onafhankelijk wolvenbureau dat als spil in het netwerk moet gaan fungeren (niet 
zelf de kennis in huis hebben, maar weten waar welke kennis aanwezig is en wie 
welke verantwoordelijkheid heeft). 

Nabrander 

Voor alle duidelijkheid nog een nabrander. Het kan natuurlijk zijn in verband met 
strafrechtelijk onderzoek dat er door OM ook een wolf of delen ervan in bewaring 
moeten blijven totdat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond. 
 
Roel Korbee 
Boswachter VPR 
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Bijlage 5: Verslag werkgroep wolf en mens 
 
Aanwezig: Jeroen Ostendorf, Rob Gremmen, Saskia van Daalen, Marieke Ankone, Colinda 
Vergeer, Tom den Boer, Leo Linnartz, Albert de Hoon, Hugh Jansman, Maarten Jacobs, P. 
Venema, Kees Bastmeijer, Erwin van Maanen, Dick Klees, Irma Arts. 
 
Na een korte kennismaking is de groep gevraagd twee vragen op een geeltje te plakken,  
die de werkgroep nú zou moeten behandelen en deze te hangen onder twee categorieën: 
‘Informeren & Communiceren’ en ‘Participatie & Dialoog’. De groep is in tweeën gesplitst 
om hierover door te discussiëren. 
 

PARTICIPEREN EN DIALOOG  

Aan de hand van het clusteren van de vragen werd de discussie gevoerd. Per clustering 
zijn de vragen genoteerd. 
 
De vragen die de werkgroep nú zou moeten behandelen onderverdeeld in de volgende 
categorieën. 
 
Emoties: 

1. hoe pak je de emoties op die meespelen? 
2. Wat is de bandbreedte van voor het publiek acceptabele oplossingen? 
3. Hoe kunnen we de diversiteit  aan opvattingen leren kennen en ermee omgaan? 

 
Doelgroep/ Participeren 

4. Hoe willen stakeholders zelf communiceren of vinden ze dat geen taak voor 
zichzelf? 

5. Praten we in het wolvenplan alleen over en tegen de ‘burger’ of ook ‘met’ de 
burger? 

6. Hoe vul je participatie van burgers in?(Wie welke rol en wanneer?) 
7. Richten we ons alleen op ‘grote mensen’ (antwoord nee, kinderen zijn ook een 

doelgroep) 
 
Effecten 

8. Het poema-effect hoe om te gaan met de vele belangstelling? 
9. De veldpolitie is niet meer… Hoe gaan we stroperij tegen, en een te veel aan 

natuur toerisme? 
 
Hoe inrichten 

10. moeten we onze natuurgebieden niet beter toesnijden op de wolf of duurzaam 
populatie wolven? 

11. Kennis is onze basis voor ons bestaan en “kennis economie is de toekomst”, 
waarom zo weinig mogelijke kennis t.a.v. functioneren van de natuur?  

12. Hoe vinden we de balans tussen educatie (zenden van info) en input ontvangen 
info vragen bij bijvoorbeeld boeren en jagers (die het eerst met de wolf  te maken 
zullen hebben). 

 
Welke Doelgroepen: 

 Schapen- en geiten houders professioneel en hobbymatig 
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 Recreatie (ecotoeristen, campinghouders etc)  
 (Burgers) Ouders met kinderen (is al redelijk voorzien door Intromart 

onderzoek)  
 Jagers 
 Boeren 

 
Discussie/Conclusie: 
- Draagvlak creëren 
- Praten met i.p.v over de doelgroepen 
- Participatie is meer dan communicatie 
- Aanpak per doelgroep (belang, locatie, leeftijd). Bijv eerst richten op Oost NL en 

dan de rest als dat nodig is.  
- Start voordat de wolf er is; voordat emoties meespelen. 
- Schapenhouders, dialoog over preventie, schade, haalbaarheid 
- Vragen/ angsten serieus nemen en plek geven 
- Wolvenmeldpunt is een vorm van participatie 
- Maak gebruik van ervaringen Duitsland 
- Wolvenplan An sich is niet communiceren, informatie over wolf wel 
- Participatie met grootste belanghebbenden (zie doelgroepen, overige vooral 

communicatie ipv participatie) 
- Monitor effect van communicatie en participatie op kennisniveau, attitude etc. 
- Bereik meerdere doelgroepen via kinderen (scholen) 
- Maak gebruik van bestaande kanalen/ groepen (IVN, ANWB, KNJV, LTO, 

Mountainbikers, voor iedere doelgroep is er wel een blaadje/ magazine) 
- “probleemdoelgroep”mensen die weinig van natuur weten en het ook niet 

opzoeken. Hoe kunnen we deze bereiken?  
 
Nog de vraag: hoe we dit gaan faciliteren? 
 

INFORMEREN EN COMMUNICEREN 

Vanuit de briefjes/ cq de vragen is doorgediscussieerd op hoofdlijnen. 
 
De vragen die de werkgroep nú zou moeten behandelen: 
 

1. Communicatie specifiek op doelgroepen of generiek? Wat? Wanneer? 
2. Welke doelgroepen willen we bereiken & wat zijn de “belangrijkste”? 
3. Willen we een centrale communicatie strategie of vanuit belangengroep naar zelf 

in laten vullen? 
4. Is 100% draagvlak ons doel? 
5. Hoe voorkomen we dat wolven gevoerd worden? 
6. Communicatie over rustig houden van gebieden (tegen wolvenspotters) 
7. Wie wat wanneer hoe? 
8. Welke rol kan educatie spelen als aanvulling op voorlichting en communicatie? 
9. Hoe ga je om met sensatiebeluste media? 
10. Feiten, meningen, geruchten, hele/ halve waarheden, boodschapper versus 

boodschap, “actief communiceren (niet leiden tot paniek voetbal)? 
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11. Hoe voorkom je het roodkapjessyndroom enerzijds en het ‘bultrug- johannes-
syndroom’ anderzijds en blijven we eerlijk en open communiceren? 

12. Steeds meer dieren zijn in hun voortbestaan afhankelijk van de menselijke 
tolerantie. Is dat een juiste of pragmatische benadering?  

13. Rol sociale media (twitter, facebook) in veroorzaken van hypes. Hoe reageren we 
daarop? 

14. Communcieren verloopt (ook) via social media “sneeuwbaleffect”. Hoe kun je 
daarin participeren? 

15. Illegale vervolging, communicatie ondergeschikt maken aan handhaving 
(onderzoek) of direct melden. 

16. Nemen we de communciatiestrategie over van regio Lausitz of wijken we voor 
Nederland af? 

17. Wordt een separaat meldings mailadres gemaakt of gaat alles via 
www.waarneming.nl? 

18. Welke middelen / werkvormen gebruiken we om een gevarieerd publiek te 
bereiken? Wat spreekt aan & kan ‘snel’ worden ingezet? 

 
 
Doel: 
- Aanbieden van objectieve kennis als ‘basis’ voor oordeelsvorming & discussie 

(zonder ruimte weg te nemen voor emotie). 
- Heel concrete informatie over mogelijke consequentie van wolf voor mens en 

mogelijke oplossingen. 
- Context bieden (bijv. vergelijking met hondenbeten). 
- Niet per sé 100% draagvlak, wel streven naar100% geïnformeerd. 
- Fasering in communicatie  

o Voordat de wolf komt 
o De wolf is er 
o Recolonisatie en verspreiding binnen NL. 

- Helderheid bieden over rol van de overheid (belang van vertrouwen). 
- Balans negatieve en positieve (info over kansen) berichtgeving. 

 
Wie: 
Wie zijn de zenders? 
Wie zijn de door- of steunzenders (bijvoorbeeld LTO voor boeren, KNJV voor jagers en 
IVN voor recreanten)? 
Wie zijn de ontvangers? 
Wie zijn de stoorzenders (afhankelijk van doel)? 
 
Wat zijn de middelen: 
Bijv. wolvenbureau.  
 
Conclusie 
Maak gebruik van steun/ doorzenders. Let op de drie fases (voordat de wolf komt 
anders communiceren dan als de wolf er is, of als de wolf herkoloniseert. 
 
In Duitsland, hield de overheid informatie voor zich. Dit veroorzaakte een 
vertrouwensbreuk: de overheid hield iets achter. Dat moeten we in NL voorkomen. 
 

http://www.waarneming.nl/
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SAMENVATTING BEIDE GROEPEN 

Definieer doelgroepen, fases, steun/doorzenders. En houd rekening met Tijd/ regio/ 
prioritering. 
 

Andere vragen: 
1. Welke stakeholders missen we in de groep  

a. “burger”. Hoe geef je die een stem? 
b. Communicatie-expert 
c. regionale/ gebiedsgerichte vertegenwoordiging (gemeenten/ 

burgemeesters) 
d. Provincies en Rijk zijn er wel, maar de gemeenten ontbreekt. 
e. Politieke partijen 
f. Dierenbescherming (wel aanwezig vandaag) 
g. Dierziekten (wel aanwezig vandaag) 
h. Hobby dierhouders (wel aanwezig vandaag). 

De vraag is of deze stakeholders nu in dit overleg missen, of dat ze belangrijk zijn op een 
later moment.  
 

2. Wat moet er nog gebeuren: zie vervolgafspraken. 
3. wat is de rol van de overheid in deze werkgroep? (is vertegenwoordigd door 

provincie Drenthe), rol vooral financieren.  
4. Wat verwacht deze werkgroep van de overheid (rol financiering etc.) pakken we 

op bij het volgende overleg. 
 

Vervolgafspraken: 

Iedereen reageert per email op de algemene vragen naar Leo Linnartz 
Notulen wordt rondgestuurd en reacties worden verwerkt door Colinda Vergeer 
Er komt een vervolgbijeenkomst om door te praten over concrete maatregelen waarbij 
input wordt gevraagd aan Vanessa Ludwig. En geopperd wordt om de communicatie 
middelen uit de Lausitz over te nemen en te laten vertalen.  
 

Terugkoppeling gesprek van Colinda Vergeer met Vannessa Ludwig 

In de Lausitz zijn ze begonnen met de communicatie toen de wolf verscheen. Er zijn 
verschillende middelen ontwikkeld per doelgroep. Ze geven zo’n 200 presentaties per 
jaar. En hebben een 2 fte bezetting voor alleen de regio Sachsen. Zie Tabel. 
Eventueel aanvullende informatie wordt nog voor 3 juli gedeeld. 
 
Doelgroepen 

 
  

Doelgroep Folders Andere middelen

Schapenhouders en (klein) veehouders uitgebreide folder op maat gemaakte presentatie (preventie)

Jagers uitgebreide folder op maat gemaakte presentatie (sporen, gedrag prooidieren, jachtwijzen)

Burgers en families/ scholen algemene folder lespakketten

Recreanten speciale folder excursies 

Media persberichten algemeen via website.
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Arbeidsstrategieën van het Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz 

Toevoeging door Vanessa Ludwig 
 
Het Kontaktbüro is: 

 centraal kantoor voor communicatie (onafhankelijk van NGOs) = neutraliteit 
 één onderdeel van het wolven management 
 zakelijk, neutraal en zonder oordeel 

 
Doel: vooroordelen en angsten afbouwen, voorlichting over het dier wolf en daardoor 
acceptatie voor het dier creëren, kennis over de natuur opbouwen, wolf demystificeren. 
 
 Intensieve uitwisseling met andere delen van het wolvenmanagement (monitoring 

en veehouding + ministerie voor ecologie) 
 Voorlichting doelgroepen oriënterend (vooral veehouders)  

 Presentaties (doelgerichte informaties) 
 Informatiestanden op feesten en beurzen, museum wolf (breed publiek) 
 Excursies verduidelijken de informaties 
 Natuur educatie van kinderen is zeer belangrijk, met speelse elementen werken. 

De volgende generatie is de toekomst, groeit met de wolf op en is meer relaxed 
bij het thema wolf. Ouders en grootouders worden via de kinderen 
geïnformeerd. 

 Transparante communicatie (niks verbergen) 
 Persinformatie bijtijds uitbrengen. In het begin bij elk voorval (bijvoorbeeld bij 

een gedood schaap) direct een persbericht uitbrengen, later alleen nog maar per 
kwartaal of bij belangrijke situaties (= met de tijd nemen burgers het meer als 
propaganda waar of geloven dat wolven alleen nog maar schapen eten) 

 Website is altijd actueel en bevat uitgebreide (achtergrond)informatie 
 Wolfsscheune (wolvenmuseum) - openbaar toegankelijke tentoonstelling 
 Informeert over biologie, manier van leven, management, verbreiding wolf 

 Verduidelijken thema via films 
 
Belangrijke thema’s voor communicatie / voorlichting (PR): 
 “Hoe leven de wolven”: sociaal systeem, leven in een roedel 
 Dichtheid van wolven (natuurlijke bovengrens, uitbreiding niet in dichtheid, maar in 

door wolven bezet oppervlakte) 
 Voeding 
 Wolf en wild (natuurlijke tegenspelers, verandering gedrag wild, mogelijke invloed 

op dichtheid wild → invloed op jacht) 
 Habitat - geen wildernis of gebieden zonder mensen vereist, kan in een 

cultuurlandschap leven 
 Wolf en vee (vee is gemakkelijke prooi bij onvoldoende bescherming, welke 

mogelijkheden zijn er voor bescherming, ondersteuning hierbij) 
 Wolf en mens (geen angst maar respect; er zijn bijzondere situaties, meestal door 

mensen veroorzaakt, die tot “probleemwolven” kunnen leiden; daarvoor is er het 
management; wolf gaat mens uit de weg maar komt wel dichtbij bewoonde huizen = 
normaal gedrag) 

 Jagers en veehouders verduidelijken, dat een gewenning / aanpassing nodig is, 
eventueel meer moeite/inzet nodig (preventieve maatregelingen / jacht moeilijker), 
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maar er zijn mogelijkheden om met de wolf samen te leven. 
 
Methode: 
 
Actief:  

 Presentaties en excursies organiseren met vrije toegang en gratis voor burgers 
uit Saksen 

 Informatiestanden op feesten en beurzen aanbieden – breed publiek 
 Flyers en folders met informatie aanbieden 
 Regelmatige nieuwsbrieven schrijven – brede informatie over actuele situatie en 

speciale thema’s 
 Persmeldingen – allerlaatste informaties aan bevolking over actuele 

gebeurtenissen 
 Andere events, bijv. Wolvendag, boekpresentaties, externe sprekers 

 
Passief:  

 Beantwoorden van e-mails, telefoontjes en persoonlijke gesprekken 
 Website – steeds up-to-date 
 Flyers en folders met informatie aanbieden 
 Wolfsscheune (wolvenmuseum) steeds toegankelijk 
 Presentaties en excursies op aanvraag houden 

 
  



Dagverslag wolvensymposium 16 juni 2013 

43 
 

Antwoorden Erwin van Maanen, Rewilding Foundation, op vragen werkgroep wolf 

en mens 

Communiceren aanwezigheid wolven 
Wanneer melding naar buiten? 
Wanneer daar een dringende reden voor is (nut en noodzaak?). Zaak is dat de 
waarneming aan alle determinatiecriteria voldoet. Helaas is een dode wolf (op de weg of 
rails) in veel gevallen dat volledige bewijs. Andere duidelijke aanwijzingen zijn DNA uit 
monsters (haar of keutel) of een duidelijke cameravalfoto met achterhaalbare 
omgevingskenmerken. Ingeval van een dode wolf zie ik geen bezwaar om dat publiek te 
maken; maar de eerste wolf die daadwerkelijk ergens in onze natuur rondloopt, zou ik 
niet bekend maken (zie beneden). De vraag is dan waarom zou je het bekend willen 
maken? 
 
Hoe? 
Ik zou louter een waarneming zeker niet naar buiten brengen, maar bewijs dat er 
daadwerkelijk een wolf in onze natuur leeft kan wellicht naar buiten worden gebracht, 
afhankelijk van wat er nog meer speelt of wat mogelijk veel stof zou kunnen doen 
opwaaien; zoals de predatie van landbouwhuisdieren. In dat geval zou ik de critici voor 
willen zijn en openheid met voorlichting geven; dat werkt het beste om de gemoederen 
te kalmeren. Dit via een persbericht. Maar aan een heimelijke en zich gedeisd houdende 
wolf zou ik voorlopig geen publieke ruchtbaarheid geven; wel binnen een betrouwbaar 
netwerk van deskundigen. 
 
Omgaan met veel meldingen 
Massasuggestie kan parten spelen, samen met ‘practical jokes’; denk aan de poema op de 
Veluwe. Ik zou hier voorzichtig mee omgaan en terug gaan naar het verkrijgen van 
‘volledig en betrouwbaar’ bewijs. 
 
Communiceren over veiligheid 
Wereldwijd (ook in Nederland) komen relatief veel mensen om door criminaliteit, 
blikseminslag, auto-ongelukken, ongelukkig vallen, etc.; gewoonweg pech en ongeluk. In 
het westen zijn de laatste drie jaar twee concrete gevallen bekend van dodelijke 
aanvallen door wolven en (coy)wolves (kruising tussen wolf en coyote1), namelijk twee 
recreanten (joggende vrouwen) in Noord Amerika. Daarnaast minder bekende gevallen 
uit de Kaukasus (Georgië), waar mogelijk een hondsdolle wolf bij betrokken was. 
Wolven zijn beslist niet ongevaarlijk, maar de kans dat ze mensen onder ‘normale 
omstandigheden’ aanvallen is zeer gering of verwaarloosbaar. Hoe dat in de drukke 
Nederlandse setting uitwerkt zou toch onderwerp moeten zijn van een risicoanalyse; dat 
voor een goed onderbouwde geruststelling. 
 
Het wegnemen van vooroordelen is uitermate belangrijk, namelijk etaleren wat een wolf 
wezenlijk is en wat beslist niet. We moeten, alvorens de wolf hier zijn landschap vindt, 
de wolf weer een plaats geven in het landschap van ons (collectieve) denken. Ook het 
anders omgaan met natuur speelt daarin een cruciale rol. Is ons natuurlijke landschap 
wel draagkrachtig genoeg voor een duurzame populatie wolven? 
 

                                                        
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Coywolf en http://www.easterncoyoteresearch.com/ 



Dagverslag wolvensymposium 16 juni 2013 

44 
 

Een objectief beeld geven van de wolf als roofdier neemt veel angst weg. Dat neemt niet 
weg dat ‘precautions’ in de wind moeten worden geslagen. Er zullen omgangsregels 
moeten worden ingesteld om bijvoorbeeld bepaalde conditionering/habituatie van 
gedrag te voorkomen of te ontmoedigen. Stel dat de wolf zich in Nederland vestigt, dan 
krijgen we wel te maken een groot roofdier in een druk bevolkt land, waardoor de 
interactie tussen mensen en wolven naar verwachting in bepaalde mate hoger zal zijn 
dan in andere leefgebieden van de wolf in Europa, waar de bevolkingsdichtheid lager is 
en er grotere refugia voor de wolf zijn, of betere vermijding ten aanzien van de mens 
mogelijk is. 
 
Hybridisatie met (loslopende) honden – veel meer dan de wolf als ziektedrager (wat een 
onzin!) ‐ kan een probleem worden; en dat moet voorkomen zien te worden. Hoe gaan 
we daar concreet mee om? Het ‘stikt’ in Nederland van de loslopende honden! 
 
Maatschappelijke vragen en wegnemen van veel vooroordelen/fabels kan met 
voorlichting en educatie worden bediend, door middel van TV‐documentaires, boeken, 
lezingen/publieke consultatie, brochures, lespakketten op school, e.d. 
 
Overlast door publieke belangstelling 
Tja, daar heb je het al. Nederland, druk bevolkt land, vol met natuurhobbyisten die een 
wolf graag op het lijstje wegstrepen. Daarnaast het Harry Potter‐effect (denk aan die 
arme sneeuwuil die jaren geleden door een horde fans dodelijk naar de snelweg werd 
gedreven). Volgens mij moet die eerste in een gebied gevestigde wolf en zijn leefgebied 
tegen die meute beschermd worden. ‘Gelukkig’ is er de Flora en Faunawet. Je mag een 
beschermd dier immers niet verstoren. Een ruimtelijke verordening zal er dan voor 
zorgen dat niemand in z’n leefgebied mag komen: sperrgebied. Denk aan de eerste 
broedende zeearend in de Oostvaarders Plassen. Ook hier is educatie en voorlichting op 
z’n plaats en voor de die hards strikte handhaving! 
 
Schade door de wolf 
We maken in Nederland onderscheid tussen aanzienlijke of structurele, economische, en 
hoogmatige materiële schade en incidentele individuele schade. Een goed voorbeeld is 
de overlast door steenmarters ervaren door sommige lieden. Schade en overlast door 
beschermde steenmarters wordt namelijk niet vergoed door het Faunafonds, terwijl een 
boer wel de aantoonbaar hoge schade door ganzen, wilde zwijnen en rood wild mag 
claimen. Hetzelfde gaat op voor de wolf. Een individuele ondernemer kan geen schade 
claimen onder het mom van de eerste categorie. Hij zal op de eerste plaats ook die 
schade hard/reëel moeten maken; geen sinecure en individueel belang dus. Dat 
afwegend tegen een maatschappelijk belang (ecotoerisme, natuurerfgoed, e.d.) valt dit in 
het niets. Probleem is wel dat een veehouder via een compensatieregeling predatie van 
z’n schapen zou mogen claimen; een dilemma ten aanzien van het wegvallen van 
klandizie. Hoe gaan we daar mee om; discriminatie of gelijke monniken……? 
 
Algemene vragen 
1. Wanneer wordt een wolf een probleemwolf? Eerst een wedervraag op deze vraag: wat 
is een probleemwolf? (is dit niet een probleemperceptie van de mens?). 
2. Hoe voorkomen we dit? Wanneer je bedoelt het probleem van predatie door wolven op 
landbouwhuisdieren (met nadruk op schapen), daarvoor zijn diverse beproefde 
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mogelijkheden om wolven te weren aan te dragen, namelijk portable elektrische 
hekwerken; eventueel samen met kuddewaakhonden). 
3. Kunnen we een probleemwolf verplaatsen en zo ja, waar dan naartoe? Nee, met het 
verplaatsen van ‘probleemdieren’ verplaats je het probleem. Ook niet gewenst in 
verband met dierenwelzijn en conflicterend met wetgeving (neem steenmarter als 
voorbeeld). 
4. Welke schade verwachten we en hoe voorkomen dit? Incidentele predatie op 
landbouwhuisdieren (schapen, kalveren, veulens, honden…). 
De wolf zou – hoewel met beperkte draagkracht – kunnen leven in rustige delen van 
Drenthe/Twenthe, Achterhoek, Veluwe en IJsselvallei. Naar verwachting zal de wolf 
eerst settelen in het westen van Duitsland en vandaaruit uitstralen met vestiging van 
wolven in het grensgebied. Let wel, veel soorten van ‘wilde natuur’ hebben moeite om 
zich te vestigen in Nederland; neem voorbeeld aan de wilde kat die maar zeer moeizaam 
vanuit de Eifel naar Nederland komt. Het westen van Nederland lijkt mij in principe zeer 
ongeschikt voor wolven en het is ongewenst als ze daar onverhoopt terecht komen. 
Vandaar mijn vraag op het geeltje tijdens de workshop: moeten we onze natuurgebieden 
niet beter toesnijden op de wolf of – met name een ‐ duurzame populatie wolven? Wat 
moet er maatschappelijk, planologisch en natuurtechnisch uit de kast worden gehaald 
om ogenschijnlijk ‘geschikte’ natuurgebieden voor de wolf te optimaliseren voor wat 
betreft ecologische kwaliteiten? De afgelopen jaren zijn we namelijk vooral veel bezig 
geweest om ons natuurlijke erfgoed uit te kleden, kort door de bocht te gaan met de 
EHS; en de interne kwaliteit van veel natuurgebieden is bar slecht te noemen. De wolf 
daagt ons dus uit voor een nieuwe visie op ons natuurlijke landschap; de wolf als 
sleutelsoort voor ‘wildere’ of ecologisch rijkere natuur? Zie ook: 
http://www.econatura.nl/betekenis‐vande‐wolf‐voor‐ons‐natuurlijk‐erfgoed/. Ook in 
milieufilosofische zin valt er nog veel over de wolf in ons midden ‘los’ te maken. Aan de 
Radboud Universiteit staat momenteel de wolf en de mens centraal in een Werkgroep 
Visions of Nature. 
5. Waar zouden wolven kunnen leven en waar zien we absoluut geen plek voor wolven? 
Een duurzaam en draagkrachtig wolvenleefgebied voldoet aan de formule: 
prooidieren+maatjes+ruimte+rust. 
6. Wanneer heet een gebied een wolvenleefgebied? Neem een voorbeeld aan het werk in 
Lausitz, daarnaast het pionierende en inspirerende werk van Dr. Alistair Bath: 
http://www.mun.ca/geog/people/faculty/abath.php en 
http://www.thompsoncitizen.net/article/20130612/THOMPSON0101/306129988/‐1/
thompson/human‐dimensions‐geographer‐alistair‐bath‐on‐wolves‐and‐145‐people 
Wolf management = people management 
7. Wat en hoe moet er gecommuniceerd worden? Ik ben voorstander van een Werkgroep 
Roofdieren Nederland. In overleg met Hugh Jansman en andere leden van de Werkgroep 
Boommarter Nederland (WBN) is dit al diverse malen geopperd. Het voordeel is dat 
ecologen en gevorderde vrijwilligers die onderzoek doen naar roofdieren hun krachten 
in een bestaand netwerk kunnen bundelen. Voor de wolf betekent dit ook een platform 
waar waarnemingen geëtaleerd en besproken/geanalyseerd kunnen worden. Het werk 
van de WBN is een goed voorbeeld van een traditie van roofdierenonderzoek in 
Nederland met een groot kennisnetwerk en publiceren van gegevens. Er moet een 
protocol komen om aanwijzingen voor wolven gestandaardiseerd vast te leggen en 
centraal te brengen; zoals ook in Duitsland gebeurt. Een belangrijk onderdeel van het 
‘wolvendraaiboek’. 
 



Dagverslag wolvensymposium 16 juni 2013 

46 
 

Organisatorische vragen werkgroep 
(even nog semantisch (mea culpa) over de term stakeholders; deze wordt eigenlijk niet 
meer gebruikt in het jargon van conflictoplossing tussen wilde dieren mensen; 
concerned citizens is wellicht beter volgens de deskundigen op dit terrein). 
 
Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten op internationale inzichten en ervaringen op dit 
terrein; onder andere van het Wolf Buro LUPUS en Lausitz, Large Carnivore Initiative 
Europe (LCIE; John Linnell en kornuiten) en het werk van Amerikaanse deskundigen 
rondom wolven die zich vanuit Yellowstone National Park uitbreiden. Laten we vooral 
het wiel niet opnieuw uitvinden maar bouwen op de inzichten van anderen en dit op de 
Nederlandse situatie toesnijden. 
 
In de notulen zie ik dat er meer vragen zijn gerezen dan beantwoord; daar moet een 
oplossende modus voor gevonden worden. 
 
Tevens is het goed om een framework te maken met definiëring van begrippen als 
educatie, voorlichting en participatie (EPA). Dat liep tijdens de workshop door elkaar, 
waardoor er veel verwarring en begripsdefinitie nodig was ipv consensusvorming en 
concrete vragenbeantwoording. 
 
Blijf vooral objectief, open en duidelijk communiceren over de wolf, om mensen er aan 
te wennen en daarmee acceptatie te ‘verinnerlijken’. Kinderen zijn de toekomst en een 
handjevol conservatieven zal je nooit kunnen overtuigen. 
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Antwoorden Irma Arts op vragen werkgroep wolf en mens 

1. Wanneer wordt een wolf een probleemwolf? 
Het probleem zou vanuit de wolf zelf kunnen komen: hij is ziek/hondsdol. Maar 
waarschijnlijk vaker wordt probleem aangezet door publiek/maatschappij. Vraag is of je 
daar in mee wilt gaan en in hoeverre je daarin mee moet gaan. Een wolf die schade 
veroorzaakt hoeft nog niet gelijk een probleem te zijn (afhankelijk van preventie 
bijvoorbeeld). Inzetten op voorkomen dat het als probleem (bijv. vanuit media) wordt 
geformuleerd. 
 
2. Hoe voorkomen we dit? 
Duidelijkheid over mogelijkheden (bijv. preventie), duidelijkheid rollen instanties en 
goede (zonder oordeel en met alle feiten) informatie leveren. 
 
3. Kunnen we een probleemwolf verplaatsen en zo ja, waar dan naartoe? 
Los je dan het probleem op? 
 
4. Welke schade verwachten we en hoe voorkomen we dit? 
Schade aan vee lijkt me voornaamste. Kijk naar preventie methodes (en onderzoek naar) 
in andere landen (en vergelijk landbouwsystemen, voor grootschalige veeteelt ligt 
preventie waarschijnlijk anders dan voor hobbyhouders). 
 
5. Waar zouden wolven kunnen leven en waar zien we absoluut geen plek voor 
wolven? 
Kunnen we hier überhaupt invloed op uitoefenen (zowel methodologisch als juridisch)? 
Het mooiste is natuurlijk om in te zetten op en de mogelijkheid te creëren tot 
samenleven met de wolf. Nederland lijkt me te klein om gebieden op te splitsen in wel 
en geen wolvengebied. Territoria zijn groot, dus er zullen overal wel mensen en 
landbouw aanwezig zijn. 
 
7. Wat en hoe moet er gecommuniceerd worden? 
Communicatie én participatie (dialoog, betrokkenheid) – zie werkgroep wolf & mens. 
Zoals aangekaart in de werkgroep: geef een basispakket aan objectieve informatie, waar 
iedereen op terug kan vallen. Maar geef ruimte voor emotie, neem elke vraag ook 
serieus. Het gaat ook vooral om het opbouwen van vertrouwen en dit waarborg je door 
duidelijke informatie te geven en niets achter te houden. En houdt het niet bij ‘zenden’ 
alleen, zoek naar dialoog/participatie. Dit kan vanuit voorkomen van schade of 
schadevergoeding, maar ook vanuit burgerinitiatieven ter ‘promotie’ van de wolf 
bijvoorbeeld. Hierbij kan naast een basiskennis aan objectieve informatie het vertellen 
van verhalen ook een mooie rol spelen, zodat een dier en de omgeving gaat leven. Ook in 
hoe je ermee om kunt gaan. Om zo veel mogelijk helderheid te creëren lijkt mij een 
centraal punt voor communicatie en vragen van belang (met een centrale communicatie 
strategie). 
 
8. Hoe krijgen we meldingen van wolven, hun sporen of prooiresten vanuit jullie 
achterban naar een centraal meldpunt? 
Duidelijke communicatie (en afspraken) waar het naartoe gestuurd moet worden. Al één 
site (of telefoonnummer) aan alle achterban doorgeven. En als het binnenkomt bij 
organisatie, dat het doorgestuurd wordt. Met duidelijkheid wat er vervolgens mee 
gebeurt. 
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Antwoorden Leo Linnartz op vragen werkgroep wolf en mens 

 
1. Wanneer wordt een wolf een probleemwolf? 
Een probleemwolf is een wolf die mensen bedreigt en aanvalt. Of wellicht het 
voorstadium daarvan: een wolf die zich naar mensen toe opdringerig en niet schuw 
gedraagt. 
Verder kan een wolf zich ook op een probleemlocatie bevinden: bijvoorbeeld het 
veenweidegebied met al zijn schapen en verder weinig wild, of het Amsterdamse bos. 
 
2. Hoe voorkomen we dit? 
Ad A. Goede voorlichting om habituatie te voorkomen.. 
Ad B. Niet. 
 
3. Kunnen we een probleemwolf verplaatsen en zo ja, waar dan naartoe? 
Ad A. Naar de Oostvaardersplassen, maar dan moet wel voorkomen worden dat zo’n 
wolf er weer uit kan. 
Ad B. Maakt niet uit waar naar toe. Zo’n wolf zal waarschijnlijk toch niet terug willen. 
Verplaatste wolf wel uitrusten met een halsbandzender. 
 
4. Welke schade verwachten we en hoe voorkomen we dit? 
Zie Duitsland: vooral schade aan schapen, maar ook hobbygeiten en damherten in 
hertenkampjes. Door goede voorlichting en preventieve maatregelen goeddeels te 
voorkomen. 
 
5. Waar zouden wolven kunnen leven en waar zien we absoluut geen plek voor 
wolven? 
Zie probleemwolf.  
 
6. Wanneer heet een gebied een wolvenleefgebied? 
Als er zich een wolf vestigt. 
 
7. Wat en hoe moet er gecommuniceerd worden? 
Zie communicatierapport werkgroep wolf en mens. 
 
8. Hoe krijgen we meldingen van wolven, hun sporen of prooiresten vanuit jullie 
achterban naar een centraal meldpunt? 
Stimuleren om meldingen via waarneming.nl of info@wolveninnederland.nl door te 
geven. 
 


