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Inleiding
Wolvenpopulaties bewegen zich langzaam maar zeker vanuit Duitsland en België richting
Nederland. Binnen vijf jaar verwachten onderzoekers de eerste wolven aan de grens. Op tijd
beginnen met beleid maken zorgt dat instanties en maatschappelijke organisaties weten hoe
te reageren wanneer het zover is. Hiervoor wordt een wolvenplan ontwikkeld waarin
aanbevelingen staan voor het beleid en afspraken tussen maatschappelijke organisaties.

Toetsen van het voorstel voor een wolvenplan
Het ministerie van EZ, IPO en het Faunafonds spannen zich samen in om een maatschappelijk
gedragen en praktisch uitvoerbaar wolvenplan te ontwikkelen. Alterra levert hievoor een voorstel met
aanbevelingen op basis van de aanwezige kennis en standpunten van maatschappelijke partijen.
Voor de stakeholder participatie worden zij bijgestaan door Wolven in Nederland.
Op 1 oktober 2013 vond de toetsingsbijeenkomst plaats over het concept voorstel voor een
wolvenplan. Alle belanghebbenden werden uitgenodigd om de inhoud van het plan te toetsen en aan
te scherpen. Overzicht van alle genodigden staat in bijlage 1. Naast het aanscherpen van de inhoud
was een doel van de bijeenkomst om meer duidelijkheid te krijgen over de taken en
verantwoordelijkheden van de verschillende maatschappelijke partijen in de uitvoer van het
wolvenplan.
Inbreng van de stakeholders
Tijdens de ochtendsessie van de toetsingsbijeenkomst kregen aanwezigen de gelegenheid te
reageren op het concept voorstel van het wolvenplan. Daartoe was een aantal belangrijke
stakeholders uitgenodigd om te reageren op het voorstel. Hun inbreng staat in hoofdstuk 1 van dit
verslag. Na een toelichting van de auteurs op een aantal hoofdonderdelen volgde een plenaire
discussie per onderdeel. De inhoud van de discussie staat in hoofdstuk 2 van dit verslag.
Oefenen met scenario’s
In het tweede deel van de toetsingsbijeenkomst werden vier mogelijke gebeurtenissen aan de
deelnemers gepresenteerd. Aan de deelnemers werd gevraagd welke acties hierbij genomen zouden
moeten worden. In de uitwerking is aangestuurd op prioritering van taken, verantwoordelijkheden en
acties. Elke werkgroep kende een brede vertegenwoordig van stakeholders.De resultaten van de
workshops staan beschreven in hoofdstuk 3 van dit verslag.
Verwerking schriftelijke reacties
Om tot een breed gedragen en uitvoerbaar wolvenplan te komen zijn belanghebbenden op
verschillende manieren betrokken geweest in het totstandkomingsproces. Na de
toetsingsbijeenkomst konden de stakeholders een laatste inbreng leveren op het plan (versie 19
september). De reacties zijn gebundeld en gestructureerd en aan de auteurs van het wolvenplan
overgedragen. De hoofdpunten uit de reacties staan in bijlage 2. Hierin staat ook ter verantwoording
hoe de inbreng is verwerkt door de auteurs.
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1.

Eerste reacties stakeholders

Een aantal belangrijke stakeholders is gevraagd aan te geven hoe zij zich betrokken hebben gevoeld
bij de ontwikkeling van het plan en wat hun algemene indruk is van het concept voorstel van het
wolvenplan. Zij gaven hun reactie als aftrap van de bijeenkomst.

1.1.

Schapenhouders

Namens de schapenhouders spreken Erich Rhöse van de Landelijke Werkgroep Professionele
Schapenhouders (LWPS) en Huub Dinghs van de vakgroep schapen van LTO. Zij geven kort een
reactie op het concept wolvenplan en de komst van de wolf in het algemeen.
Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS)
Erich Rhöse: “We moeten maatregelen nemen om de schapenhouderij te
kunnen beschermen. In het concept wolvenpan is te weinig opgenomen
over de schapenhouderij. We hebben de wolf in Nederland en we zijn er
niet klaar voor!”
De situatie is niet te vergelijken met Duitsland, zegt hij. Aan Alterra
adviseert Erich Rhöse de cijfers op te halen van hoeveel schapen hier
staan per hectare. Dat zijn er heel veel. “De wolf kan hier op de dijk gaan
liggen en de schapen lopen hem zo in de mond.”
Ter bescherming noemt het concept wolvenplan drie mogelijkheden, alle
drie met afrastering. Dit komt niet overeen met ervaringen uit Oost Duitsland, zegt de van oorsprong
Duitse schapenhouder. Daar springen ze over rasters van 1.80 m., pakken het hert en gaan er weer
uit. Schrikdraad kan helpen, als het maar goed (strak) aangebracht wordt. Het enige wat echt goed
werkt is de waakhond. De wolf is slim en een schaap is een makkelijke prooi.
Verder stelt Erich Rhöse dat de bereikbaarheid van het Faunafonds van belang is. Een melding moet
binnen 24 uur gedaan worden. Om schade in de perken te houden is het belangrijk dat een “quick
reaction alert team” klaar staat met schrikdraad en honden. Zo kan de wolf gelijk aangeleerd worden
dat als je op schapen afgaat je wordt gepakt.
De maatregelen, stelt Erich Rhöse ten slotte, moeten betaald worden door de overheid, niet door de
schapenhouders.
LTO
Ook Huub Dinghs van de vakgroep schapen van LTO ziet het niet als de
verantwoordelijkheid van ondernemers zelf om preventieve maatregelen te
treffen tegen de wolf. “Kom eens kijken bij bedrijven wat voor consequenties
dat heeft!” Het verbaast Huub Dinghs dat er in het concept wolvenplan vrij
makkelijk gesproken wordt over preventieve maatregelen. Dat gebieden
afgerasterd zouden gaan worden waar eerder nooit hekken stonden. En dat
natuurvrienden daarbij zouden komen helpen.
In het communicatietraject naar burgers toe ligt nog een zware taak om uit
te leggen waarom de wolf zo streng beschermd is, aldus de LTO-er. “Deze dag benut LTO om
invloed uit te oefenen en met de andere belanghebbenden van gedachte te wisselen.”
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1.2.

Dierenbescherming
Namens de Dierenbescherming geeft Femmie Kraaijveld haar reactie op
het concept wolvenplan.
De Dierenbescherming stelt het op prijs dat er tijdig een plan wordt
opgesteld, nog voordat een roedel aanwezig is. De Dierenbescherming is
het ook eens met het wolvenplan dat schade aan huisdierhouders ook
vergoed moet worden. Door de beschermde status van de wolf kan de
Dierenbescherming verder redelijk ontspannen in dit traject staan. Ze
ondersteunen de beschrijving van een probleemwolf in het plan maar
hebben nog vragen over hoe preventieve maatregelen ingezet gaan
worden.

Ten slotte is de Dierenbescherming blij dat er een Wolvenbureau
opgenomen is in het plan. “Het is belangrijk dat hier afzonderlijke, onafhankelijke coördinatie op komt
en dus niet als onderdeel van het Faunafonds.”

1.3.

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
Namens de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) geeft
Margriet Montizaan, mede namens collega Colinda Vergeer een reactie
op het concept wolvenplan.
De KNJV is goed bij hetgeheel is betrokken, aldus Margriet Montizaan. De
algemene indruk van het plan is redelijk. De inbreng van de KNJV is hierin
ook redelijk goed verwerkt. Wel moet het plan in de ogen van de KNJV
korter. Daarnaast geeft de KNJV nog een paar opmerkingen met
betrekking tot het proces, een paar belangrijke inhoudelijke opmerkingen
en de ‘take home message’ van het wolvencongres in Duitsland.

Proces
Het proces gaat te snel zegt de KNJV: “Neem meer tijd”. Versnel het proces niet door een incident
zoals de Luttelgeest-wolf. Streef naar zorgvuldigheid en goede afstemming met stakeholders.
De werkwijze in Duitsland wordt veelal als uitgangspunt genomen in het plan. Sachsen had de eerste
wolf in 2000, naar aanleiding waarvan hard is gewerkt aan de oprichting van Lupus en Kontaktbüro.
Maar met het maken van een wolvenplan is 8 jaar na dato begonnen. “Niet dat wij zo lang moeten
wachten”, zegt Margriet Montizaan, “maar wat is de noodzaak om in Nederland het Wolven
Management Plan (WMP) in oktober af te ronden?”
Tijdens de vorige workshop is vanuit de zaal gevraagd om een dan wel meerdere extra
terugkoppelingsronde(s). Hier is helaas geen gehoor gegeven vindt de KNJV.
Verder vraagt de KNJV zich af hoe het nu verder gaat na dit conceptplan. Aangegeven is dat het een
levend document is, maar hoe wordt hier gestalte aan gegeven? Hoe blijft de betrokkenheid en
inbreng van stakeholders geregeld? Hiervoor zou het goed zijn, aldus Margriet Montizaan van de
KNJV als stakeholders een taak krijgen, bijvoorbeeld in een Wolvenbureau.
Inhoudelijke opmerkingen:
 De Gunstige staat van Instandhouding moet op populatieniveau, dus landoverschrijdend
bekeken worden, aldus Boitani die de KNJV daar afgelopen weekend expliciet naar gevraagd
hebben. Niet alleen voor hem, maar ook voor Duitsland en Oostenrijk is deze,
landoverschrijdende benadering, geen punt van discussie.
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Een wolvenleefgebied is dusdanig groot, en de populatie moet landoverschrijdend worden
bezien, dat maakt dat in Nederland beslissingen op landelijk niveau genomen zouden moeten
worden. Dit kan niet met de decentralisatie bij de provincie worden neergelegd.
Beschermingsgebieden vormen geen issue in WMP in Oostenrijk en Duitsland, in Sachsen is (13
jaar na de eerste wolf) ook nog geen beschermingsgebied aangewezen voor wolf. Een discussie
over het instellen Natura 2000 gebieden voor de wolf zal de wolf symbool maken van
bureaucratie ipv biodiversiteit.
Maak het plan breder en neem gelijk de Lynx mee.

Take Home messages uit Duitsland:
 Luigi Boitani (Large Carnivore Initiative for Europe - LCIE) gaf aan dat er geen relatie bestaat
tussen het aantal wolven en de hoogte vd schade
 Luigi Boitani gaf ook aan dat we niet moeten focussen op aantallen, maar op trends. Aantallen
zijn onbelangrijk.
 Bernd Dankert, van het Ministerie Sachsen (SMUL) benadrukte dat de Aanwezigheid van wolven
nooit geheel zonder conflicten zal zijn. dat is een gegeven.
 Micha Herdtfelder, werkend bij het bosbouwkundig onderzoeksinstituut van Baden Wurtemberg
benadrukte dat Schade-experts niet alleen over deskundige, inhoudelijke kennis moeten
beschikken, maar ook mediator moeten zijn en goed moeten kunnen luisteren naar de problemen
van de getroffen personen

Magriet Montizaan benadrukt nog hetgeen Vanessa Ludwig op vorige bijeenkomsten aangaf: “De
wolf is een gewoon dier, zoals haas, ree, vos. Zet hem niet op een voetstuk”
De KNJV ziet de wolf als aan aanvulling op de biodiversiteit en ziet de komst wolf met belangstelling
tegemoet. Afschot van fauna en wild, zowel in het kader van populatiebeheer als duurzame oogst, zal
ook na de vestiging van wolven noodzakelijk zijn dan wel mogelijk blijven, aldus de KNJV.

1.4.

Overheden
Namens de overheden geeft Paul Voskamp van het Inter-Provinciaal
Overleg (IPO) een eerste reactie. Hij begint te zeggen dat de drie
bestuursorganen zo veel mogelijk samen optrekken. En dat hij begrijpt dat
in tijden van decentralisatie het voor buitenstanders vrij lastig kan zijn om
te weten wie nog waarvoor verantwoordelijk is.

In reactie op het wolvenplan spreekt Paul Voskamp ten eerste waardering
uit over de auteurs, die geslaagd zijn om met de versnelling die opgelegd is
vanuit het Ministerie van EZ, mee te gaan. Daarbij benadrukt hij dat zijn
reactie een ambtelijke reactie is. “Het concept voorstel wolvenplan ligt nog
niet op het bureau van bestuurders.”
Op een aantal punten kan het plan concreter, aldus de overheden. Bijvoorbeeld het
communicatieplan. “Uiteindelijk zouden we willen dat er een draaiboek ligt.” Hiervoor zou ook een
fasering aangebracht kunnen worden. Het Wolvenbureau kan dan ook in deze fasering worden
geplaatst. Aangezien in de eerste fase het nog niet nodig zou zijn om heel wolvenbureau op te zetten.
Over de preventieve maatregelen zal nog veel discussie komen. In de hele systematiek hoe we in
Nederland met fauna omgaan ligt de verantwoordelijkheid voor preventieve middelen bij de
agrarische ondernemers. Maar, zegt de vertegenwoordiger van het IPO, “als er een goed plan voor
komt dan kunnen we wellicht werken met stimuleringsmaatregelen.”

Toetsingsbijeenkomst wolvenplan  1-10-2013  Wing

8

2.

Aanvullende reacties per hoofdstuk

De auteurs Geert Groot Bruinderink en Dennis Lammertsma lichten inhoudelijk de onderdelen van
het wolvenplan die veel discussie in zich hebben kort toe. De deelnemers konden vervolgens vragen
stellen aan de auteurs en een gesprek voeren over een aantal hoofd-discussiepunten. Deze
discussiepunten en de bijbehorende reacties staan hieronder puntsgewijs en per onderdeel
beschreven.

2.1.

Wet- en regelgeving

Rek in Europese wetgeving
Een eerste reactie op het hoofdstuk wet- en regelgeving is dat het dichtbevolkte Nederland vraagt om
specifieke oplossingen. Zou het mogelijk zijn om dit aan te kaarten bij EU? Zo kan in Nederland de
combinatie tussen de autonomie van de wolf en de beschermingsstatus nu leiden tot een ongunstige
vestiging in bijvoorbeeld een veenweide gebied.
Als je kijkt naar gunstige staat van instandhouding (GsvI) in Nederland, zal de Nederlandse
subpopulatie nooit worden bereikt. We moeten dus goed definiëren wat de GsvI is en wat de
internationale standaarden zijn.
Uiteindelijk toetst het hof op doelen en legt daarbij ook het recht uit. Dus voor soortenbescherming
zijn er uitzonderingen. Het is niet zo dat je niets kan doen voor veiligheid, landbouwschade, schade
aan flora en fauna. Er moeten alternatieven zijn. Stel dat doden het enige alternatief zou zijn dan zit
je dan met de GSvI. Want zelfs grensoverschrijdende populaties zijn nog in een ongunstige staat van
instandhouding.
Voorkom bureaucreatie
Ook het aanwijzen van gebieden als N2000 voor de wolf wordt bediscusieerd. Hierover wordt gezegd
dat je moet voorkomen dat je te snel zegt dat de wolf zich in Nederland heeft gevestigd. Anders laat
de wolf een gebiedenbeschermingsspoor achter. Het voorkomen van de wolf is nu gedefinieerd als
een soort die zich al tien jaar voorplant, vanaf natuurlijke vestiging. In het rapport van Trouwborst et
al. staat dat die tien jaar aan herziening onderhevig is. Tien jaar zou te lang zijn voor zo’n soort, die
op eigen kracht hier gekomen is. Maar het moet ook niet zo zijn dat als een wolf gesignaleerd wordt
het gelijk een N2000 gebied moet worden. Waar de grens precies ligt weten de juristen ook nog niet.

Toetsingsbijeenkomst wolvenplan  1-10-2013  Wing

9

Wolvenbureau
Een ander belangrijk discussiepunt is de oprichting van Wolvenbureau. “We hebben een wettelijke
orgaan om dit te regelen. Dit is bij de FBE neergelegd. Ook voor gans is geen ganzen bureau.
Waarom wel voor de wolf?”
De reden die hiervoor genoemd wordt is de onervarenheid om met wolven om te gaan in combinatie
met de hoge beschermde status van de wolf. “We hebben decennia lang ervaring met ganzen, ze zijn
nooit helemaal weggeweest. We zijn wel verleerd hoe we om moeten gaan met een grote predator.”
Of het Wolvenbureau een tijdelijke organisatie is hangt af van de situatie. Gaat de ontwikkeling van
de wolf in Nederland snel, dan leer je ook snel. En dan wordt het wellicht overbodig. Maar de ervaring
met wilde hoefdieren is ook dat er elke dag nog bijgeleerd wordt.

2.2.

Onderzoek en monitoring

Wolvenbureau
Het gesprek gaat hier verder in op de rol van het Wolvenbureau. Hierover wordt gezegd dat het
verstandig is om met een wolvenbureau de coördinatie centraal te regelen. De onderzoekers hebben
dan een rol in het netwerk maar niet in het wolvenbureau zelf. De term Wolvenbureau behoeft wel
toelichting. Wat verstaan we eronder, hoe verhoudt dat zich tot het Faunafonds? Hierover wordt
gezegd dat communicatie een hoofdpijler is van het Wolvenbureau. Dataregistratie is een andere
pijler. Het Wolvenbureau is hierin de spil want hier komt de vraag binnen. De vraag zet het
Wolvenbureau vervolgens uit naar bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut.
De bezetting van het Wolvenbureau zal in het begin zeer beperkt zijn. In een latere fase kan het zich
dan uitbreiden. Hierbij is het belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van bestaande kanalen. Zo is een
samenwerking tussen Wolvenbureau en FBE’s belangrijk.
Betrokkenheid politie
Een opmerking van de politie is dat zij vaak als eerste gebeld worden en dat het daarom belangrijk is
om hen goed te betrekken. Zo moeten ze weten welk nummer gebeld moet worden voor een melding
van een wolf. Hierover wordt gezegd dat op dit moment Wolven in Nederland die taak op zich heeft
genomen (ook in het weekend bereikbaar). Echter, Wolven in Nederland is een vrijwillige organisatie
en heeft daarvoor niet de capaciteit.
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2.3.

Schadepreventie en compensatie

Het Faunafonds zegt over de inhoud van dit hoofdstuk in het wolvenplan dat het nog onzeker is hoe
dit voorstel aangenomen gaat worden. Er is een goede samenwerking tussen Rijk, provincie en het
Faunafonds. De taken zijn gedecentraliseerd naar de provincies, ook financieel.
Schadetegemoetkoming
Over schadetegemoetkoming staat nu vermeld dat ook hobbydieren, vervolgschade en materialen
voor preventie vergoed moeten worden. En dat 100% van de schade betaald wordt. Dit is dus anders
dan de reguliere schadetegemoetkoming. Hierover is nog overleg met de partners (Faunafonds/IPO
en Ministerie) voor nodig. Ook over de vergoeding van preventieve middelen.
Preventieve middelen
Verder wordt opgemerkt dat in 90% van de gevallen een wolf reeën en herten eet, daarna wilde
zwijnen en pas daarna schapen. In de eerste fase van een zwervende wolf in Nederland zal het dus
niet nodig zijn om hekken te gaan plaatsen. Dan moet je ook accepteren dat een wolf af en toe een
schaap pakt. M\aar dat is toch niet heel waarschijnlijk.
Het zal uiteindelijk maatwerk zijn om te beslissen welke maatregelen genomen moeten worden. Dit
zouden deskundigen van het Wolvenbureau samen met met gedupeerden kunnen doen. Daarover
wordt ingebracht dat schade-experts die beoordelingen doen in het veld ook mediators zouden
moeten zijn. Want alleen vakinhoudelijke kennis is niet genoeg om het gesprek met de agrariër aan te
gaan.
Wolf in Faunabeheerplan
De auteurs schrijven dat de wolf niet in het faunabeheerplan opgenomen moet worden. Op p. 48
staat: “…omdat provinciegrensoverschrijdend… daarom niet in faunabeheerplan”. Waarom vindt er
een uitzondering plaats in het belang van de wolf? Jagers zouden niets merken van de wolf, dus
waarom beheerplannen aanpassen? Het beheer is altijd zo geweest dat enkel het surplus van een
doelpopulatie wordt geoogst. Dat zie je in je monitoring terug en dan pas je sowieso je plan aan.
Decentralisatie
Over de decentralisatie wordt gezegd dat je moet anticiperen dat er provinciegrensoverschrijdende
issues zijn en dat provincies daar creatief mee om zullen moeten gaan. “Decentraliseren kun je
leren”, aldus Edo Knegtering van het ministerie van EZ. Cees Bastmeijer (jurist Tilburg University)
merkt daarbij op dat hij merkt dat in provincies meer gekeken wordt naar win-win situaties met alle
actoren, niet alleen naar het natuurbeschermingsrecht. Daar bouwen partners mooie projecten en
begrijpen ze elkaars belangen. “Dit is de kans van decentralisatie!”
Betrekken stakeholders
Over het vervolg van het stakeholderproces worden ook vragen gesteld in de zaal. Hoe worden
stakeholders verder betrokken? Hierover wordt geantwoord dat Wolven in Nederland zo veel mogelijk
samen werkt met organisaties om zonder conflicten te leven met de wolf. Communicatie is belangrijke
taak van Wolvenbureau. Daarmee hou je ook contact met stakeholders.
Het signaal is in ieder geval sterk om stakeholders voldoende te betrekken. Een goed platform moet
je niet opnieuw gaan verzinnen.
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3.

Het wolvenplan in de praktijk: vier mogelijke
gebeurtenissen

In het tweede deel van de toetsingsbijeenkomst werden vier mogelijke gebeurtenissen aan de
deelnemers gepresenteerd. Aan de deelnemers werd gevraagd welke acties hierbij genomen zouden
moeten worden. In de uitwerking is aangestuurd op prioritering van taken, verantwoordelijkheden en
acties. Elke werkgroep kende een brede vertegenwoordig van stakeholders. De ervaringen met de
gebeurtenissen in de praktijk zijn op het einde van de dag plenair teruggekoppeld zodat alle
deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld kennis te nemen van de uitwerking van de vier
gebeurtenissen.
Dit hoofdstuk doet verslag van het gesprek dat plaatsvond aan de hand van de getoonde
gebeurtenis. Een belangrijk resultaat zijn de vier stroomschema´s met daarin de te nemen acties per
gebeurtenis. Deze zijn door Wing na afloop van de workshop nog aangevuld met informatie uit het
wolvenplan. De stroomschema´s kunnen daarmee gezien worden als een aanzet voor een
wolvendraaiboek. Voor het begeleiden en verslagleggen van de workshops danken we Maurice La
Haye (Zoogdiervereniging), Roeland Vermeulen (Free Nature), Kees de Ruiter (Stichting Ark) en
Hugh Jansman (Alterra).
In de stroomschema’s staat de uitkomst van de workshops in kaders met een doorgetrokken lijn.
Aanvullende of overeenkomstige informatie uit het wolvenplan staat daaronder vermeld in kaders met
onderbroken lijnen. Een verwijzing naar de paragraaf in het wolvenplan staat tussen haakjes. Als de
informatie uit het plan afwijkt van wat in de workshop gezegd is, staat wat in het wolvenplan hierover
is opgenomen cursief weergegeven.
Onder: Deelnemers in gesprek over de scenario’s tijdens de door Wing georganiseerde wolvenbijeenkomst (1 oktober 2013)
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Gebeurtenis 1: “aanrijding met wolf”

Een wolf wordt aangereden door een vrouw met auto. De wolf is levend maar buiten bewustzijn. De
vrouw denkt aanvankelijk dat het een grote hond is die zij heeft aangereden en belt de
dierenambulance. Deze meldt dat, gezien de signalering, er wellicht sprake kan zijn van een wolf. De
vrouw schrikt zich een ongeluk! Ze gaat terug in de auto en wacht op veilige afstand op de
hulpverleners.
Van aanrijding tot dierenambulance
Veel mensen weten bij een aanrijding met een dier niet welke instantie ze moeten bellen. Duidelijk is
dat alle contacten (112, 0900 …etc) naar de dierenambulance moeten leiden. In de toekomst zou er
aansluiting bij bestaande systemen gezocht kunnen worden. Een mogelijkheid is om na een
aanrijding de melding via Stichting Wildaanrijding te laten lopen. Momenteel is deze stichting nog niet
operationeel, maar er wordt verwacht dat op korte termijn een landelijk dekkend netwerk voor
afhandelingen wildaanrijdingen actief zal zijn. Duidelijk is in ieder geval dat aansluiten bij bestaande
systemen de voorkeur heeft.
Omdat het gaat om een aanrijding met een gevaarlijk dier, spelen er andere zaken als bij aanrijding
met een ree of een edelhert. De personen betrokken bij de aanrijding of aanwezig op de locatie
kunnen angstig zijn. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld onwilligheid om te blijven wachten tot de komst
van bevoegde instanties, ondanks dat doorrijden na een aanrijding strafbaar is.
Om de veiligheid van mens en dier te garanderen moet de meldkamer / wildaanrijding / lokale politie
al in een vroeg stadium bedacht zijn op de mogelijke aanwezigheid van wolven. Op deze manier kan
er snel en effectief gehandeld en geadviseerd worden. Hierbij horen een aantal vragen die gesteld
moeten worden (checklist) om een eerste schifting tussen tam (hond) en wild (wolf) te kunnen maken.
In het geval van een vastgesteld wolvengebied zou vanuit de meldkamer / wildaanrijding direct
WolvenInNederland / wolvenbureau kunnen worden ingelicht.
De belangrijke “first responder” rol, die het dierenambulance personeel naar alle waarschijnlijkheid
krijgt bij aanrijdingen met wolven, zou aanleiding moeten zijn voor het opzetten van een protocol “hoe
om te gaan met aangereden wolven”. Dit protocol moet ten minste de belangrijke telefoonnummers
(WolvenInNederland / wolvenbureau) bevatten, alsmede aanwijzingen voor communicatie richting
betrokken burgers / pers en de omgang met het dier (overlevingskansen, rabiës, verdoving en
ontwaken uit verdoving, etc).
Handelingen ter plekke
Een aanrijding gaat in de eerste plaats over dierenwelzijn. Er wordt voor de zorgplicht geen
onderscheid gemaakt tussen een hond of een wolf. In beide gevallen zal de dierenambulance moeten
worden ingeschakeld. Dit omdat die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een specialistisch team vanuit
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WolvenInNederland / Wolvenbureau, beschikken over een landelijk netwerk en dus altijd relatief snel
ter plaatse kunnen zijn.
Ter plekke kan een eerste schifting worden gemaakt tussen tam / wild (hond / wolf), bijvoorbeeld door
te controleren op een halsband / chip / etc. Door het ambulance personeel zal een wolf hetzelfde
worden benaderd als een grote hond, die ook gevaarlijk kunnen zijn na een aanrijding. Bij twijfel over
identificatie zou, als de mogelijkheid zich voordoet, een foto van het dier en de plaats delict naar een
wolvenexpert verzonden kunnen worden. Bijvoorbeeld via whatsapp of een speciale app. Dit kan ook
in een later stadium als het dier al naar een dierenarts is getransporteerd. Dierenwelzijn staat in dit
stadium immers centraal.
Bij “misschien een wolf” moet er zo snel mogelijk contact worden opgenomen met een specialistische
instantie. Op dit moment is dit WolvenInNederland, later zou dit het wolvenbureau kunnen zijn. Deze
maken vervolgens een inschatting van de situatie en sturen waar nodig een team van experts naar de
plaats delict.
Vervolgens moet er (door een dierenarts) worden bepaald of het dier nog te redden is. Als het dier
niet meer te redden is mag volgens de zorgplicht iedereen het onnodig leiden -snel en humaanbeëindigen, dus ook bijvoorbeeld politie ter plaatse of een burger. Waar mogelijk kan een (lokale)
jachtopziener / boa worden ingeschakeld. De deelnemers aan de discussie zijn het niet eens of dit
juridisch ook mag, wel is duidelijk dat vanuit de welzijn van het dier het euthanaseren niet onnodig
lang moet worden uitgesteld.
Transport en herplaatsing
Als het dier nog levensvatbaar wordt geacht dan moet er een protocol in werking treden om het dier
tegen zichzelf en de mensen tegen het dier te beschermen, bijvoorbeeld door een levensvatbare wolf
tijdens transport / behandeling constant verdoofd gehouden moet worden.
Een wolf mag onder de FF wet eenmalig vervoerd worden, bijvoorbeeld naar een behandellocatie.
Welke locaties en artsen hiervoor geschikt / bevoegd zijn is onduidelijk. De behandellocatie is het
uiterlijke moment om de identiteit van het dier vast te stellen en om keuzes te maken over de verdere
behandeling. Het is tevens het uiterlijke moment om het wolvenbureau in te schakelen. Het dier moet
in ieder geval zo kort mogelijk in gevangenschap worden gehouden (zie onder).
Terugplaatsing is alleen mogelijk als er vanaf het moment van aanrijding minimaal contact met
mensen in geweest. Dit vereist een juiste aanpak en opvanglocaties. Nederland heeft op dit moment
geen geschikt opvangcentrum voor wolven. Het gebruik van opvangcentra in het buitenland vereist
een Ff-wet ontheffing voor het grensoverschrijdend vervoer. Een andere mogelijkheid is tijdelijk
opvang in dierentuinen, maar ook zij hebben daarvoor niet de benodigde vergunningen. Blijkt er geen
centrum beschikbaar te zijn, moeten er maatregelen genomen worden zodat deze wel geschikt kan
zijn (en dit op papier ook mag doen), of dient nu al nagedacht te worden over grensoverschrijdend
vervoer naar opvangcentra buiten Nederland. In bijlage 3 staat een lijst van opvangcentra met
ontheffing.
Eventuele terugplaatsing lijkt juridisch gezien het handigst op de vindplaats, maar dit lijkt niet in alle
situaties praktisch haalbaar. Hierbij speelt ook of het dier deel uitmaakt van een roedel / gevestigde
populatie of solitair is. Het is ook nog de vraag of terugplaatsing in het belang van het dier is in
verband met de hoge mate van stress. Wie er beslist of terugplaatsing in het belang van het dier is en
of het gewenst is is onduidelijk. Daarbij werd benadrukt dat dierenwelzijn voorop moet staan.

Toetsingsbijeenkomst wolvenplan  1-10-2013  Wing

14

Stroomschema gebeurtenis “Aanrijding met wolf”
Vooraf:
Dierenambulance wijzen op mogelijkheid wolf (protocol wolvenomgang). Aanwijzen
behandelcentra / ontheffing ff-wet.
Wolf opnemen Ff-wet [3.1]. Provincies / Rijk duidelijkheid probleemwolf [3.1.1], derogaties [6.3] en
financiering [4.3, 6.3]. Gebiedsanalyse provincies [3.3]. Heldere afspraken bevoegd gezag & uitvoerende
partij [4.1, 6.3.4].Wolvenbureau instellen [4.2] en werken aan naamsbekendheid [6.3]. Communicatieplan [5].
GPS zender stand-by [6.2]. Aanwijzen / ontheffen behandelcentra [6.3.2]. Ontheffingen Ff-wet en EU-CITES

Contact met meldkamer na aanrijding
Alertheid op mogelijkheid wolf, zoveel mogelijk
informatie verzamelen. Burger stuurt waar mogelijk foto’s
via smartphone (app). Bij vermoeden wolf ambulance
persoon / wolvenbureau inlichten.
Bij vermoeden wolvenbureau inlichten [4.2], uitvoerig
documenteren [6.3.1] en veiligheidsmaatregelen ziekten treffen
[6.3.1].

Dierenambulance
In principe benaderen als grote hond (dierenwelzijn is
eerste prioriteit). Communicatie met wolvenbureau [4.2].
Niet – levensvatbaar of dood
Euthanasie (op basis zorgplicht). Onnodig lijden
voorkomen.
Overleg met wolvenbureau [4.2] of team ter plaatse [6.3.4].
Maatstaf euthanaseren ligt hoog [6.3.2]. Hanteren van
(onderdelen van) wolf vereist ontheffing Ff-wet en EU-CITES
[3.1, 6.3]. Voorzorgsmaatregelen ziekten [6.3.1].

DWHC sectie
Omgevingsonderzoek.
DWHC transport, sectie gezamenlijk met deskundige instellingen
[6.3.4]. Sporen veilig stellen, sectie en gegevensopslag via
standaard procedure (SCALP) door deskundige [56-6.3.1 - 86].
Wolvenbureau verzorgt communicatie [5, 6.3].

Achteraf:
Uitslag sectie en analyses naar alle betrokken partners
[6.3.4]. Evaluatie handelen en communicatie [5.1].
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Levensvatbaar
Eerste inschatting gevaar (tam / wild). Bij wild moet een
protocol wolvenomgang in werking treden.
Overleg met wolvenbureau [4.2] of team ter plaatse [6.3.4].
Deskundige valideert tam / wild [6.3.4]. Voorzorgsmaatregelen
ziekten [6.3.1]. Schifting wolf / hond [6.3].

Transport naar opvangcentrum / dierenarts
Eenmalig transporteren naar geschikte locatie (onder
Ff-wet). Bij wild, verdoofd houden en contact met
mensen zoveel mogelijk beperken.
Behandeling door bevoegd en deskundig dierenarts in overleg
met het wolvenbureau [6.3.1]. Hanteren van (onderdelen van)
wolf vereist ontheffing Ff-wet en EU-CITES [3.1, 6.3].
Volwassen wolf in quarantaine revalideren is niet realistisch,
pups voor 1 okt. (< 6 mnd.) wel mogelijk [6.3.2]. Geschikt
opvangcentrum ontbreekt [6.3.2].

Behandeling en terugplaatsing.
Door expert en zo spoedig mogelijk. Onderzoeken juridische
aansprakelijkheid. Omgang publieke opinie.
Vrijlating bij voorkeur op vindplaats [6.3.2]. Wolvenbureau
15
verzorgt communicatie [5, 6.3].

Gebeurtenis 2: “schaapskudde aangevallen”

Schaapsherder ontdekt dat zijn kudde is aangevallen
Wie belt de schaapsherder wanneer hij ontdekt dat zijn kudde is aangevallen? Deze eerste vraag
leverde direct een aantal discussiepunten op. De deelnemers waren het erover eens dat een
verantwoordelijke instantie zijn, die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Een herder moet
kunnen bellen naar een meldpunt waar hij reeds bekend mee is. Deze meldpunten moeten weet
hebben van het wolvenbureau, zodat zij hiernaar kunnen doorverwijzen. Als voorbeelden werden
genoemd: nVWA, 144 red een dier.
Inschakelen deskundige
Nadat de melding van een schaapsherder is binnen gekomen, moet een deskundige verwittigd
worden en ter plaatse gaan. Vraag hierbij is: wie gaat de monsters nemen? Nu zijn er een 20-30
personen in Nederland die hiervoor bevoegd zijn. Een lijst met bevoegde personen moet op het
wolvenbureau / wildlife forensic institute beschikbaar zijn. Hierover moeten goede afspraken en
taakverdeling over gemaakt worden. Het wolvenbureau zou een overzicht moeten hebben van wie
bevoegd is en waar deze deskundigen zitten.
Ook vroeg men zich af of er een uitzondering op de destructiewet nodig is, die vereist dat dieren
z.s.m. weggevoerd worden.
Inventarisatie schade / was het een wolf of hond
Bij een dergelijke inventarisatie mogen niet ontbreken:
 Foto’s van de gedode dieren
 Inventarisatie van het hekwerk. Hoe is de wolf erdoor gekomen? Wat voor hekwerk was het? Het
centraal bewaren van dergelijke informatie kan inzicht opleveren over welke preventieve
maatregelen werken.
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Instellen leefgebied
Er zou een leefgebied van de wolf moeten ingesteld worden, d.w.z. binnen dit gebied worden
dierhouders ingelicht dat er mogelijk een wolf aanwezig is. Binnen dit gebied zijn zij verplicht om
preventieve maatregelen te nemen, om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in de schade.
Dit leefgebied zou moeten worden vastgesteld door een overheidsinstantie, op basis van een
deskundigenoordeel.
Uitgebreide aandacht voor communicatie vooraf
Schaapsherders en andere agrariërs moeten goed voorgelicht worden over de komst van de wolf.
Moeten zij preventieve maatregelen nemen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wie
moeten zij contacteren indien zich een incident met een wolf voordoet? Hoe moeten zij vervolgens
handelen? Deze informatie moet centraal beschikbaar zijn op een plek die betrokkenen weten te
vinden. Dienst Regelingen kan hier allicht een rol in spelen. Daarnaast kunnen ook
communicatiekanalen gebruikt worden waar betrokkenen reeds vertrouwd mee zijn, zoals
brancheorganisaties, bijv. het platform kleine dierenhouders wat zijn leden al informeert over
dierziektes.
Overige vragen en discussiepunten die aan bod kwamen
 Hoe ga je om met andere hobbydieren (privaat eigendom), zoals ganzen, kippen, siervogels etc.?
 Naast schapen en geiten lopen ook koeien en kalveren in natuurgebieden gevaar. Hoe ga je
hiermee om?
 Hoe ga je om met het verstrekken van vergoedingen indien er geen preventieve maatregelen
genomen zijn
 Komt er ook een vergoeding vervolgschade? Krijgen getroffen herders bijvoorbeeld ook een
vergoeding voor bijv. het afwerpen van lammeren of schapen die niet meer gedekt raken?
 De opmerking werd gemaakt dat het onderzoek of het een wolf was of niet, niet meer zou mogen
kosten dan de schadevergoeding. Tegelijkertijd is dergelijke informatie, los van de
schadevergoeding, relevant als onderzoeksdata.
 Agrariërs moeten worden voorgelicht over het verschil in schade aangericht door een wolf en een
hond. Wolvenschade wordt wel vergoed, hondenschade niet. Deze ruis wil je eruit hebben.
Wanneer een aanval door een hond gepleegd is, wordt de politie ingeschakeld. Bij een wolf het
wolvenbureau.
 Voorlichting over hoe getroffen agrariërs om moeten gaan met de pers
 Nu worden preventieve maatregelen geëist in een straal van 30km rondom een natuurgebied.
Dat is erg veel. Met een paar wolven op verschillende plekken heb je dan al snel heel Nederland
gedekt. 20 km of een benadering op basis van gesignaleerde incidenten is allicht logischer.
 Een wolvenplatform kan een nuttige plaats zijn om ervaringen over incidenten met wolven met
elkaar te delen en hiervan te leren. Bijv. hoe verliep de afhandeling nadat de schaapskudde was
aangevallen en wat kunnen we hiervan leren voor volgende keren?
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Stroomschema gebeurtenis: “Schaapskudde aangevallen door wolf”
Vooraf:
Risicokaart. Communicatie over te nemen preventieve maatregelen, leefgebied, hoe te handelen.
Wolf opnemen ff-wet [3.1] . Provincies / Rijk duidelijkheid probleemwolf [3.1.1], derogaties [6.3] en financiering
[4.3, 6.3]. Gebiedsanalyse provincies [3.3]. Provincies onderzoeken effectiviteit ad hoc preventiemiddelen
[3.3], geven samen met Faunafonds en Wolvenbureau voorlichting en training [7.1]. Heldere afspraken
bevoegd gezag & uitvoerende partij [4.1]. Wolvenbureau instellen [4.2] en werken aan naamsbekendheid
[6.3]. Communicatieplan [5]. Ontheffing Ff-wet en EU-CITES certificaat [6.3]. Systeem melding binnen 24h
[6.3.3, 7]. Faunafonds stelt criteria schadevergoeding op [6.3.3] en communiceert deze naar grondgebruikers
[4.1, 7.3]. Onderzoek hoeveelheid dode schapen door vos / hond [7].

Ontdekking aanval
Contact met hotline of centraal meldnummer.
Grondgebruiker contact met faunafonds [7]

Meldkamer
Doorverwijzen naar wolvenbureau.
Team wolvenbureau rukt uit bij verdenking aanwezigheid wolf
[6.3].

Wolvenbureau
Prooidier wordt door deskundige wolvenbureau veiliggesteld
[6.3.3].

Inschakelen deskundige
Maakt schifting tussen wolf/ hond.

Instructie aan agrariër

Communicatie met grondgebruiker (door
lokale mediator) [5].

Onderzoek deskundigen faunafonds en wolvenbureau
[7.3]. Opslag en analyse data volgens SCALP [6.3].
Voorzorgsmaatregelen ziekten [6.3.1].

Wolf
Plaats delict veilig stellen. Monsters / foto’s
nemen. Inventarisatie preventiemaatregelen.

Hanteren van (onderdelen van) wolf vereist
ontheffing Ff-wet en EU-CITES [3.1, 6.3].Schade
en preventieve maatregelen vaststellen (door
deskundige Faunafonds) [6.3.3, 7.3]. Geen eigen
risico [7.3]. Wolvenbureau verzorgt communicatie
[5, 6.3.3].

Hond
Zaak voor de politie.

Bij wolf; stimuleren ad hoc
preventieve maatregelen [7.1, 7.2].
Lokale vrijwilligers ondersteunen
veehouders [7].

Achteraf:
Schadevergoeding. In kaart brengen incidenten. Evaluatie.
Anonimiteit grondgebruiker [7.3]. Terugkoppeling bevindingen
Faunafonds naar Wolvenbureau [6.3.3]. Evaluatie handelen en
communicatie [5.1].
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Gebeurtenis 3: “wolf agressief naar hond”

Situatie 1: eerste waarneming van wolf in omgeving
De situatie is als volgt. Een boze bewoonster van een nieuwbouwwijk begint, duidelijk gestrest, te
vertellen dat ze tijdens een wandeling in de omgeving een ontmoeting heeft gehad met een wolf. De
wolf is uiteindelijk wel vertrokken, maar bewoonster is goed geschrokken. Maakt zich zorgen om de
kinderen, heeft de politie gebeld en gaat de buurt erbij betrekken, want dit ‘kan toch niet zomaar!’.
Vraag is wat er hier gebeurd en hoe gereageerd zou moeten worden?
Het is duidelijk voor de deelnemers aan deze sessie dat de bewoonster ongerust en slecht
geïnformeerd (onwetend) is en dat emoties de boventoon voeren. Als de reactie van deze
bewoonster niet serieus genomen wordt (door wie?) dan leidt dat onherroepelijk tot een ‘Poolse
landdag’. Het is belangrijk dat iemand de leiding neemt.
Het bovenstaande scenario is redelijk realistisch voor Nederland, omdat we nu in de fase zitten van
herkolonisatie. De komende jaren gaan we te maken krijgen met wolven en we moeten ons afvragen
hoe de communicatie daarover naar het grote publiek en lokale bewoners vorm gegeven moet
worden. Een groot deel van de aanwezigen bij deze sessie geven aan dat persoonlijk bezoek door
een deskundige, die goed luistert en onafhankelijk informatie kan verstrekken gewenst is. Een lokale
mediator, die getraind is (wordt) in het omgaan met bovenstaande situaties is gewenst. In Duitsland
heeft de inzet van lokale mediators goed gewerkt.
Het betrekken van de buurt bij het verzamelen van extra waarnemingen en delen van informatie kan
daarbij helpen. Het biedt een handelingsperspectief. Belangrijk is dat eerlijke informatie wordt
verstrekt over de aanwezigheid van wolven en hun gedrag. Verzwijg niet dat het dier aanwezig is,
maar wees daar duidelijk over. De lijst met FAQ op ‘Wilkommen Wolf’ is daarvan een mooi voorbeeld.
Belangrijkste boodschap op deze site: acceptatie van wolf is teken van beschaving.
Het is duidelijk dat verschillende stake-holders actief geïnformeerd moeten worden, met ieder andere
informatie. De overheid staat daarin niet alleen, ook de andere stakeholders (terreinbeheerders,
recreatie, LTO, natuurclubs, KNJV, etc.) hebben een eigen verantwoordelijkheid om hun achterban te
informeren.
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Bij geven van informatie/voorlichting is het handig om gebruik te maken van bestaande kennis en
structureren. Wat nodig is, is afstemming over regie? Ligt dat bij de overheid? Of bij een
Wolvenbureau?
In het geval van een incident, is het nuttig om een crisis-team te formeren, waarin bijvoorbeeld
vertegenwoordigers van FBE’s, TBO’s, aangevuld met vrijwilligers of andere organisaties gezamenlijk
optrekken om informatie te geven. Door de samenwerking wordt frictie voorkomen en wordt duidelijk
gemaakt dat veel partijen met verschillende achtergronden zich verantwoordelijk voelen voor een
goede omgang met wolven.
Het Wolven-bureau zou hierin kunnen coördineren, maar ook de FBE zou hierin een rol kunnen
spelen. Incidenten en de opvolging daarvan moeten in ieder geval bij een centraal meldpunt worden
vastgelegd, waarbij het meldpunt ook in de gaten houdt of er actie ondernomen wordt. Dit centrale
meldpunt houdt ook een lijst bij met lokale/regionale contactpersonen die ingeschakeld kunnen
worden bij een incident.
De laatste aanbeveling was om op te schrijven hoe de besluitvorming zou moeten lopen in een
gebied met wolven. Wie heeft de eindverantwoordelijkheid? Schrijf op en maak duidelijk wat je gaat
doen.
e

2 sessie “Wolf agressief naar honden” (wel bekend uit de omgeving)
De situatie is (wederom) als volgt. Een boze bewoonster van een nieuwbouwwijk begint, duidelijk
gestrest, te vertellen dat ze tijdens een wandeling in de omgeving een ontmoeting heeft gehad met
een wolf. De wolf is uiteindelijk wel vertrokken, maar bewoonster is goed geschrokken. Maakt zich
zorgen om de kinderen, heeft de politie gebeld en gaat de buurt erbij betrekken, want dit ‘kan toch
niet zomaar!’. NB. Aanwezigheid van wolven in de omgeving is bekend. Filmpje gemaakt en politie
bevestigd: dit is een wolf geweest
Vraag is wat er hier gebeurd en hoe gereageerd zou moeten worden?

De deelnemers zijn het er snel over een dat hier sprake is van een probleem-wolf. Een wolf
die niet schuw is richting mensen is problematisch en actie is noodzakelijk. In het geval van
acuut gevaar dient de Burgemeester in te grijpen. Aangezien de provincie bevoegd gezag
is, is overleg met provincie noodzakelijk en dient het OM gewaarschuwd te worden. Echter,
concluderen de deelnemers, bij dergelijke acute problemen zou de burgemeester de
probleemwolf zelf laten afschieten of wegvangen. Achteraf volgt dan pas een argumentatie
over het waarom.
Voorkomen is echter altijd beter dan achteraf ingrijpen. Habituatie van wolven (gewenning aan
mensen) dient vanaf het aller eerste begin voorkomen te worden. Mocht een wolf toch probleem
gedrag gaan vertonen dan is vangen en elders loslaten met een GPS-zender een optie. Elders
loslaten betekent veelal wel, loslaten in een andere provincie. Vooraf overleg tussen provincies is dus
onontbeerlijk. Hoe gaan de provincies dit onderling afstemmen?
Voor het beteugelen en in goede banen leiden van de emoties is neutrale deskundigheid
noodzakelijk.
Echter, vangen of afschot ligt juridisch erg moeilijk. Het is al vaker genoemd en gesignaleerd.
Eigenlijk is een Europees breed beschermingsplan nodig en moet ingrijpen bij individuele dieren ook
vanuit een Europees perspectief bekeken worden. En ter nuancering. Van de 15 welpen die een
roedel produceert, gaan er wel 14 dood in het eerste jaar.
Juridisch is het advies: uitkijken met de beschermde status van de wolf. In Spanje is geprobeerd
ontheffing af te geven voor afschot van 3-4 dieren, maar dat is niet gelukt. In Duitsland zijn wel legaal
ontheffingen verleend voor afschot. De provincies doen er goed aan om in gesprek te treden met
buurlanden, hoe zij hier als bevoegd gezag mee om kunnen gaan. Wat is de leidende casus in de
regelgeving?
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Stroomschema gebeurtenis 3: “wolf agressief naar hond”
Vooraf:
Habituatie voorkomen. Centraal meldpunt vaststellen / opzetten, lokale en regionale
contactpersonen / leidinggevende aanwijzen. Hoe loopt de besluitvorming? Wat is een acuut
probleem / probleemwolf?
Wolf opnemen Ff-wet [3.1]. Provincies / Rijk duidelijkheid probleemwolf [3.1.1], derogaties [6.3] en
financiering [4.3, 6.3]. Provincies onderzoeken effectiviteit ad hoc preventiemiddelen [3.3]. Heldere
afspraken bevoegd gezag & uitvoerende partij [4.1, 6.3.4]. Wolvenbureau instellen [4.2] en werken aan
naamsbekendheid [6.3]. Communicatieplan [5]. GPS zender stand-by [6.2]. Ontheffing Ff-wet en EU-CITES
certificaat [6.3].

Vermoeden mogelijk toekomstig probleem
Wolf vangen. Ergens anders loslaten met GPS.
Vangen af te raden [6.3]: verjagen [2.1].

Incident
Contact met centraal meldpunt.
Wolvenbureau inschakelen [4.2]. Wolvenbureau houd aanvallen
bij (SCALP) [6.3.1]. Bij incidenten altijd uitvoerig documenteren
[6.3.1].

Acuut gevaar (risico voor openbare veiligheid)
Burgemeester beslissingsbevoegd.
Burgemeester beslissingsbevoegd. Burgemeester zet crisisteam
op en wordt ondersteund door wolvenbureau [3.1.1].

Burgemeester
Handelen om veiligheid te waarborgen. Informeren en
overleg met provincie en OM / EZ.
Voorzorgsmaatregelen ziekten [6.3.1]. Hanteren van (onderdelen
van) wolf vereist ontheffing Ff-wet en EU-CITES [3.1, 6.3]. Bij
vangen is aanwezigheid geautoriseerd en deskundig (regionale)
dierenarts vereist [3.1, 6.3]. Doden wolf juridisch zeer
problematisch [3.1.1]. Inzet ad hoc preventiemiddelen
[7.1].Wolvenbureau verzorgt communicatie [5].

Achteraf:
Evaluatie
handelen
enwolvenplan
communicatie
[5.1].
Toetsingsbijeenkomst
 1-10-2013
 Wing

Niet acuut. Lokale contactpersoon / leidinggevende

Provincie is beslissingsbevoegd. Maatregelen alleen door
geautoriseerde personen [3.1.1]. Ondersteuning door
wolvenbureau [3.1.1, 5].

Lokale burgers.
Onafhankelijke deskundige
luistert, informeert en betrekt
ze bij de situatie (passieve
monitoring / communicatie).

Belangrijkste
stakeholders.
Informeren. Stakeholders
informeren zelf hun
achterban - die de
noodzakelijke maatregelen
nemen.

Tabel 2; gedrag van wolven en maatregel [2.1].
Crisiscommunicatie en lokale mediator [5]. Inzet ad hoc
preventiemiddelen [7.1].
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Gebeurtenis 4: “roedel met jongen vestigt zich op de Veluwe”
Op de Veluwe heeft een roedel wolven jongen gekregen!
De boswachter begroet voorbijgangers met beschuit
met muisjes. Hij vertelt wat hem allemaal overkomt in
deze situatie. De boswachter heeft stress, moet veel
regelen, mensen informeren en dit paar beschermen.
De deelnemers brengen in dat de middelen voor een
terreinbeschermer beperkt zijn om aan al deze taken te
voldoen. Daarom is het in zo’n geval belangrijk om het
lokale netwerk in te zetten. Vrijwilligers van TBO’s
kunnen groepen begeleiden en afgezette gebieden
handhaven. In de taken moeten ook de burgermeester
en het eventuele Wolvenbureau betrokken worden. Het wolvenbureau moet specifieke kennis in huis
halen die de boswachter niet heeft.
Sluit het gebied voor het publiek af, zeggen de deelnemers. Mobiliseer mensen die daar wat dagen
aan mee willen helpen. Er wordt gezegd dat voor handhaving de boetes hoger moeten komen te
liggen. Punt is wel dat de kwart Veluwe heel groot is en genoeg ruimte biedt aan de wolf om zijn rust
te vinden. Is afzetten dan wel nodig?
De deelnemers gaven ook aan dat openheid en eerlijkheid belangrijk is bij het communiceren over dit
gegeven. Licht de boeren en de lokale gemeenschap in zodat ze maatregelen kunnen treffen. In het
gesprek bleek dat de transparantie over de locatie nog wel een discussiepunt is. Op waarneming.nl
wordt ook locatie afgeschermd als het zeldzaam is.
Fotografen is een specifieke groep om over na te denken wat ermee te doen. Er zijn fotografen die
vlees uit gaan leggen. Het risico is dan dat wolven aan mensen gaan wennen. Zijn de fotografen op
te leiden? Nee zeggen de deelnemers, dat denken ze van niet. Je kunt daarom moeilijk maatregelen
nemen. Een belangrijke speler om hierin te betrekken is de vereniging van natuurfotografen.
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Stroomschema gebeurtenis 4: “roedel met jongen vestigt zich op de
Veluwe”

Vooraf:
Framing van het samenleven met de wolf; het is een kwestie van culturele beschaving (niet
vanwege EU regelgeving). Ontwikkelen communicatie strategie voor wolven vestiging.
Regelgeving voor stroperij aanscherpen.
Wolf opnemen Ff-wet [3.1]. Nationaal totaal verbod op voeren van wolven [3.1.1]. Provincies / Rijk
duidelijkheid probleemwolf [3.1.1], derogaties [6.3], financiering [4.3, 6.3] voorkomen wolf in en buiten n2000
gebieden [3.2]. Herziening criterium voorkomen [3.2]. Gebiedsanalyse provincies [3.3]. Heldere afspraken
bevoegd gezag & uitvoerende partij [4.1, 6.3.4]. Wolvenbureau instellen [4.2] en werken aan
naamsbekendheid [6.3]. Communicatieplan [5]. GPS zender stand-by [6.2].

Vestiging op de Veluwe
Criterium voorkomen is bereikt. Opschalen onderzoek [6.2].
Verbod op voeren wolven [3.1.1]. Verhoogde alertheid [3.3].
Instandhoudingsdoelstellingen gebied aanpassen [3.2].
Wolvenbureau registreert waarnemingen [2.4].

Communicatie
Openheid over aanwezigheid wolf in het gebied.
Vaststellen attitude burgers in het gebied [5].
Communicatiedeskundigen werkzaam bij het wolvenbureau
verzorgt de communicatie [5]. Doelgroep specifieke boodschap
[5]. Framing [5].

Informeren belangrijke
stakeholders.
Lokale ondernemers en
bewoners.

Regelgeving aanscherpen
Gebieden (tijdelijk) afsluiten, regelgeving voor stroperij
aanscherpen, verhogen boetes en handhaving
organiseren. Vaststellen leefgebied.
Vaststellen leefgebied (SCALP) [6.1]. Monitoring trends
prooidieren [6.2]. Standaard protocollen gereed [6.3].

Omgeving
Vrijwilligers betrekken bij (passieve) monitoring, handhaving
afgezette gebieden, stakeholders informeren.

Publiek aanspreken op
verantwoordelijkheid.
Door gezaghebbenden.

Burger- en stakeholderparticipatie [5].
Op basis van leefgebied
grondgebruikers verplicht om
(gesubsidieerde)
maatregelen te nemen [7].

Faciliteren behoefte wolf te zien.
Bijvoorbeeld door webcam, excursies, etc.
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Bijlage 1: Genodigdenlijst Toetsingsbijeenkomst
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle personen die zijn uitgenodigd voor de
toetsingsbijeenkomst op 1 oktober. De personen die bij de bijeenkomst aanwezig waren staan met
een ´1´ voor hun naam weergegeven.

Aan-/
afwezig
(1/0)

Naam

Organisatie

1

Frans van Bommel

Faunafonds

1

Saskia van Daalen

IVN

1

Berdien van Everdingen

LTO Noord

1

Maurice la Haye

Zoogdiervereniging

1

Ella de Hullu

Natuurplaza, Bargerveen

1

Peter de Koeijer

LTO

1

Erwin van Maanen

Rewilding Foundation

1

Erwin van Maanen

Rewilding Foundation

1

Kees de Ruiter

Stichting Ark

1

Gerrit Jan Spek

VWV

1

Peter van Tulden

Central Veterinairy Institute

1

Teun Achterkamp

FBE Gelderland

1

Kees Bastmeijer

Universiteit Tilburg

1

Ron Beenen

IPO Werkgroep Flora en Fauna

1

Johan Cronau

IPO Werkgoep Flora en Fauna

1

René Dekker

Naturalis Biodiversity Center

1

Huub Dings

LTO

1

Roelof Jan Donner

Ministerie van Economische Zaken

1

Martin Drenthen

Radboud Universiteit

1

Herman Engberink

Faunafonds

1

Joke van der Giessen

RIVM

1

Geri Glastra

Kleindier Liefhebbers Nederland

1

Barbara Gravendeel

Naturalis Biodiversity Center

1

Sieneke Groenman

Hondenbescherming

1

Geert Groot Bruinderink

Alterra

1

Celine Hoon

Wing

1

Bram Houben

Wolveninnederland

1

Maarten Jacobs

Wageningen UR OW

1

Hugh Jansman

Alterra
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1

Sabine Ketele

Ministerie van Economische Zaken

1

Marja Kik

Dutch Wildlife Health Centre

1

Dick Klees

Stichting Wolverine

1

Edo Knegtering

Ministerie van Economische Zaken

1

Erik Koffeman

FBE Noord-Brabant

1

Roel Korbee

SBB

1

Harm Kossen

LTO

1

Femmie Kraaijeveld

Dierenbescherminging

1

Anne Kruft

Wing

1

Dennis Lammertsma

Alterra

1

Ronald Lanters

Wing

1

Jakob Leidekker

NP De Hoge Veluwe

1

Leo Linnartz

Wolveninnederland

1

Jozef Linthorst

Vereniging Het Edelhert

1

Harm Luisman

Wing

1

Alfred Melissen

FBE Limburg

1

Margriet Montizaan

KNJV

1

Klarissa Nienhuys

Wolfonderzoekreizen

1

Bert Post

Recron

Erich Rhöse

Landelijke Werkgroep Professionele
Schapenhouders

1

Martin Ribbink

Gemeente Noordoostpolder

1

Meta Rijks

SBB

1

Jaap Rouwenhorst

SBB

1

Rik Schoon

Vereniging het Reewild

1

Laura Schrauwen

FBE Gelderland

Gijsbert Six

Platform Kleinschalige Schapen en
Geitenhouders

1

Loes Slingerland

Gelderland Politie, team milieu

1

Arie Trouwborst

Universiteit Tilburg

1

Peter Venema

Provincie Drenthe

1

Colinda Vergeer

KNJV

1

Roeland Vermeulen

FREE Nature

1

Paul Voskamp

IPO Werkgroep Flora en Fauna

1

Michiel van der Weide

Natuurmonumenten

0

Luit Buurma

Ministerie van Defensie

0

Bob van den Brink

NOJG

1

1
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0

Berry van den Hoorn

Naturalis Biodiversity Center

0

Sjraar van Beek

Gescheperde kuddes

0

Tom den Boer

Natuurmonumenten

0

Arjen de Groot

Alterra

0

Louise van Haaften

FBE Overijssel

0

Albert de Hoon

Ministerie van Defensie

0

Pauline de Jong

Faunabescherming

0

Diederik van Liere

Cabwim

0

Ronny van Woudenberg

Federatie Particulier Grondbezit

0

Martijn Akerboom

Ministerie van Algemene Zaken

0

Marieke Ankoné

IVN

0

Petra Augustijn

provincie Gelderland

0

Chris Backes

Universiteit Maastricht

0

Renee Bekker

Gegevensautoriteit Natuur

0

Ruud Bink

Gegevensautoriteit Natuur

0

Petra Borsboom

provincie Gelderland

Luc Bos

Landelijke Werkgroep Professionele
Schapenhouders

0

Chris Braat

FREE Nature

0

Bart Castelein

Gemeente Arnhem

0

Arthur Eberecht

Kroondomein

0

Liesje Floor

Stichting Ark

0

Bianca Fransen

Recron

Geri Glastra

NL Belangenvereniging Van
Hobbydierhouders

0

Rob Gremmen

ANWB

0

Wim Haasken

FBE Drenthe

0

Wim Haasken

FBE Groningen

0

Annegien Helmens

Ministerie van Economische Zaken

0

Hans Hollander

Zoogdiervereniging

0

Berry Lucas

Unie van Landschappen

0

Vanessa Ludwig

Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz

0

Miriam Maas

RIVM

0

Paul Makken

ANWB

0

Evert Menkveld

Faunabeheereenheid Flevoland

0

Harm Niessen

Faunabescherming

0

Jeroen Ostendorf

Ministerie van Economische Zaken

0

0
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0

Henk Revoort

Faunafonds

0

Michael Sijbom

Gemeente Losser

0

Arend Steenbergen

LTO- Noord

0

Peet Sterkenburgh

LTO- Noord

Stephanie Wiessenhaan

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en
Sport

Stephanie Wiessenhaan

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en
Sport

0

Jeljer Wynia

LTO Schapenhouderij

0

Mark Zekhuis

Unie van Landschappen

0
0
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Bijlage 2: Schriftelijke reacties
Na de toetsingsbijeenkomst op 1 oktober 2013 zijn alle stakeholders in de gelegenheid gesteld nog te
reageren op het plan (versie 19 september). Tot 10 oktober konden de belanghebbenden een
schriftelijk reactie opsturen.
In totaal hebben 23 mensen schriftelijk gereageerd op het stuk. Hieronder staan de hoofdlijnen uit de
reacties, ingedeeld per hoofdstuk. In schuingedrukt staat hoe deze hoofdpunten verwerkt zijn in de
definitieve versie van het voorstel voor het wolvenplan. Voor de referentie naar paginanummers is
gebruikt gemaakt van de definitieve versie van het (nog niet opgemaakte) Voorstel voor een
Wolvenplan zoals deze door Alterra verstuurd is naar opdrachtgevers op 30 oktober 2013.

Wet-en regelgeving
Op het hoofdstuk wet- en regelgeving kwamen relatief veel reacties. De meest voorkomende
onderwerpen en bijgehorende discussiepunten staan hieronder puntsgewijs opgesomd.
Aanwijzen van rustgebieden en N2000 gebieden
 Het is niet wenselijk om Natura 2000 gebieden aan te wijzen vanwege de wolf. Ondernemers
zitten niet te wachten op een nieuwe Natura 2000 discussie. Zo wordt wolf wordt symbool van
bureaucratie ipv biodiversiteit.
− Verwerkt in paragraaf 3.2
 Nuanceer het begrip rustgebieden. Mensen denken anders gelijk aan gebieden sluiten.
− De term rustgebieden is verwijderd
Gunstige staat van instandhouding
 GVI in grensoverschrijdend, bekijk het verband
− Klopt, dit wordt ook zo aangegeven in het plan.
Voederverbod voor wilde dieren
 Achterlaten van dode dieren (OVP en Veluwe) is ook voedsel
− Een voederverbod richt zich op voer dat uitgelegd wordt door mensen. Verder gaan we niet in
op deze discussie.
 Regelen in APV? Beter landelijk regelen, ipv iedere gemeente apart!
Voederen is al verboden in de flora en faunawet. Zie ook aanbeveling 3.6.
Omgaan met probleemwolf
 Wie mag ingrijpen bij een probleemwolf? Het protocol moet klaarliggen, zo ook de speciale
ontheffingen.
− Moet een centraal orgaan zijn die dat regelt
− Geautoriseerd persoon met vergunningen moet kunnen afschieten. Dit kan ook de politie zijn
als ze daarvoor getraind zijn. Het is hierbij ook relevant dat naam en toenaam niet bekend
moet zijn.
Kans op en straffen van illegaal afschot
 Strenger straffen kan niet
− klopt, het is al een delict om een wolf af te schieten (paragraaf 3.2)
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Dat de kans op illegaal afschot verhoogt is aanstootgevend. Je kan beter schrijven dat de kans
op illegale doding vergroot.
− Opmerking is verwijderd

Aanpak hybriden:
 Wel of niet afschieten (Dierenbescherming is tegen)?
− Bij voorkeur opvangen. Maar wolven opvangen is zielig, dus ook voor hybriden.
 Hoe onderscheid je ze?
− Probleem kan zijn het ‘op afstand’ herkennen van een hybride, maar DNA onderzoek kan
uitsluitsel geven.
Wettelijke verantwoordelijkheden van Rijk en provincies
Rol FBE en wel of niet wolf in faunabeheerplannen opnemen? Staat een tegenstelling over in.
−
Wel opnemen van een hoofdstuk ‘wolf’ in de Faunabeheerplannen, waarin wordt ingegaan
op de mogelijke invloed van de wolf op de prooidieren (aantallen, terreingebruik) en de reactie
van het faunabeheer hierop. Het onderdeel populatiebeheer en/of schadebestrijding is voor de
wolf niet aan de orde.
 Wel wolf in faunabeleidsplannen opnemen (door provincies).
− We gaan niet in op de faunabeleidsplannen
Begrippen
 Termen verduidelijken zodat het geheel ook voor bestuurders begrijpelijk is.
− We gaan ivm tijdsgebrek geen verklarende woordenlijst toevoegen.
Bijdrage jurist EZ
 Roelof Jan Donner, jurist bij EZ heeft een uitgebreide reactie gegeven.
− Deel van zijn inbreng is als kader in het eindproduct verwerkt

Taken en verantwoordelijkheden
Het Wolvenbureau
De meeste opmerkingen betreffende het hoofdstuk taken en verantwoordelijkheden gaan in op de rol
en de organisatie van het voorgestelde wolvenbureau. De afweging hierin is hoe je de opbouw van
een wolvenbureau faseert in de tijd en hoe je de organisatie structureert. Daaruit valt op te merken
dat men niet tevreden is met hoe het nu loopt qua samenwerking en afstemming.
Fasering
Wat betreft fasering worden vanuit verschillende hoeken aanbevelingen gedaan voor de opbouw van
het wolvenbureau in de tijd.
 Een slapend wolvenbureau zal niet veel aan voorlichting/communicatie doen, terwijl dat ook nu al
wenselijk is!
− Klopt, alles is gefaseerd in huidig plan
 Bij het wolvenbureau snel deskundigen betrekken die een aanwezigheid van een wolf kunnen
vastleggen door sporen te lezen en forensisch predatieonderzoek uit te voeren.
− Idem
 Het wolvenbureau heeft geen (eigen) onderzoekers (in dienst). Het bureau
informeert, coördineert en activeert onderzoekers van andere instellingen zoals Alterra, Naturalis,
etc.
− Klopt, zo overgenomen
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Het wolvenbureau is een coördinerend orgaan. Is bureau wel het goede term? In een
‘aanloopfase’ zou misschien volstaan kunnen worden met een wolvenautoriteit.
Door de overheden wordt aanbevolen om, totdat er daadwerkelijk een wolvenbureau (of een
andere vorm van bundeling van deskundigheid) in het leven wordt geroepen, de beoogde taken
en functies als volgt en onderling afgestemd door bestaande organisaties en structuren te laten
uitvoeren:
- advies: Wolven in Nederland, Alterra, Zoogdiervereniging
- coördineren monitoring: [b.v.] CBS/NEM, Zoogdiervereniging
- centrale dataregistratie: NDFF
- communicatie (informatie): webcommunicatie overheden, diverse communicatieacties door
Wolven in Nederland, Zoogdiervereniging, IVN, terreinbeherende organisaties,
stakeholdersorganisaties, [etc. …]
- communicatie (onderzoeksresultaten): betrokken onderzoeksinstituten.
In hoofdstuk 4 verwerkt

Structuur
Verder wordt de behoefte geuit om een duidelijkere structuur voor het wolvenbureau neer te zetten in
het wolvenplan
 Voeg in het plan een figuur toe waarin helder staat getekend hoe de voorgestelde organisatie is
opgebouwd. Zie het voorbeeld van het huis met drie pijlers uit Sachsen.
− Dit wordt niet opgenomen.
 Bouw het wolvenbureau uit als een netwerkorganisatie waarbij deskundigheid van diverse
pluimage via een vaste oproep/contactenring te benaderen valt.
− Staat er zo in.
 Laat de staatsecretaris een adviesgroep instellen met stakeholders die het bureau bindend
advies kan geven.
− Nee. Een dergelijke commissie kan nooit bindend advies geven.
− Advies wordt al wel gegeven door alle stakeholders via het Wolvenplatform.
− Wolvenbureau bundelt wetenschap, communicatie , schade en waarneming.
 Breng de kosten voor het wolvenbureau in beeld
− Gebeurt hier niet. Is afhankelijk van hoeveelheid wolven en impact op de samenleving
 Wordt Wolveninnederland de trekker, de coördinator? Zet dat dan neer in het plan.
− Wolveninnederland si onderdeel van het wolvenbureau. Wolveninnederland heeft de pijler
communicatie.
 Aan wie brengt wolvenbureau verslag uit? Aan Rijksoverheid omdat die betaalt?
− Wolvenbureau maakt jaarverslag voor de samenleving.
− Monitoring moet gemeld worden aan EU. Die lijn moet via EZ naar EU.
 Het Wolvenbureau is ook in het bezit van een lijst van gecertificeerde faunabeheerders om te
benaderen.
− Akkoord
Overige opmerkingen
Verder worden in de reacties vraagtekens gesteld over de taakverdeling tussen provincie en het Rijk.
 Wie geeft een definitie van een probleemwolf, wie geeft ontheffingen af, e.d.? Het is duidelijk dat
dit plan geschreven wordt te midden van de decentralisatie.
− Klopt, nieuwe tabel 3 biedt die duidelijkheid.
 Ook wordt aanbevolen om de rollen en verantwoordelijkheden duidelijker te structureren in het
plan. Bijvoorbeeld in een kader een samenvatting van de belangrijkste verantwoordelijkheden
van de diverse partijen opnemen’ In de protocollen moet ook duidelijker vermeld worden welke
stap onder wiens verantwoordelijkheid valt.
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− Klopt, nieuwe tabel 3 biedt die duidelijkheid.

Informatie en communicatie
De opmerkingen over dit hoofdstuk richten zich met name erop dat dit deel verder uitgewerkt moet
worden in een communicatie- en educatieplan Zo wordt het ook concreter.
 Een tijdslijn opnemen kan ook nuttig zijn om de communicatieacties te kunnen plannen.
− Komt terug in fasering.
 Het communicatieplan zou een bredere basis moeten hebben dan waar het wolvenplan op
gebaseerd is. Meer input van ‘mensen-deskundigen’ zou wenselijk zijn. Zo wordt er gezegd dat
er betrekkelijk weinig gebruik gemaakt wordt van de input van sociologen als Arjen Buijs, of
filosofen als Martin Drenthen.
− Input Martin Drenthen is in het plan opgenomen.
 Denk naast communicatie ook aan educatie en participatie:




“Communicatie (eenrichtingsverkeer) is een veelgebruikte manier om burgers te informeren.
Om burgers ook echt te betrekken en te activeren is echter meer nodig. Educatie en
participatie zijn bij uitstek geschikt om bewustwording te creëren, en veranderingen op gang
te brengen in hoofd (kennis), hart (houding) en handen (gedrag). ”
IVN en WolveninNederland hebben aangeboden mee te schrijven aan een uitgewerkt
communicatieplan.
Wees voorbereid op crisiscommunicatie bij maatschappelijke onrust en ernstige
schade/aanvallen op mensen. Mensen willen graag iets horen wanneer er acuut gevaar o.i.d. is
en hoe we de mensen beschermen. Het is dan van belang dat er adequaat gecommuniceerd
wordt, wellicht al direct vanuit de gemeente.
− Er zal een communicatieplan gemaakt moeten worden als uitwerking van het wolvenplan. Het
gaat om de dialoog, de voorlichting, informeren, educatie en laten landen in de samenleving.

Monitoring en onderzoek
De reacties op het hoofdstuk onderzoek en monitoring waren vrij specifiek en uiteenlopend. Een
aantal opvallende punten hierin waren:
 GPS zender: wel of niet opnemen in het plan?
− Wel opnemen. Kan je in de kast hebben liggen. En je kan altijd aan GPS zenders komen.
 Pups gevonden voor 1 oktober: niet duidelijk hoe die gevonden worden en waarom die datum.
Zou een business van te maken zijn.
− Gewijzigd in verweesde pups in gehele document. De datum slaat op jonger dan een half jaar.
Je kan een datum aanhouden omdat alle wolven binnen een aantal weken geboren worden.
 Schema monitoring: Kan uitgebreider (met wie doet wat?)
− Schema’s zijn op hoofdlijnen. Uitbreiding is een uitwerking.
 Protocol waarnemingen: gebruik moderne media voor de informatiecollectie. Doen jagers nu al
met iphones.
− Is opgenomen in aanbeveling 6.12
 Wolvenhuil imiteren voor onderzoek beperkt inzetten en enkel door professionals. Want kan pups
ernstig verstoren.
− Geen instrumenten om dat tegen te gaan. Wel op verschillende plaatsen waarschuwing
opgenomen (o.a. Bijlage 4).
 0-meting: niet nodig, worden al jaarlijkse tellingen gedaan. Trend is dus bekend. Trend is ook
meest betrouwbaar om te hanteren, niet specifieke aantallen.
− Eens, wildtellingen voortzetten. Is opgenomen in aanbeveling 6.6
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Bij elke aanbeveling kan ca. helft van tekst weg en vervangen door ‘zie protocol x in bijlage’
− Niet mee eens
Er zijn meerdere invoerportalen dus noem niet alleen expliciet waarneming.nl. Van belang is dat
de gecontroleerde waarnemingen in het bestand van de Zoogdiervereniging komt. Via het
Netwerk Ecologische Monitoring kun zijn dan de basis bieden voor de zesjaarlijkse rapportage
aan Brussel. Net zoals dat nu voor andere HBRL (habitatrichtlijn) soorten gebeurd.
− Eens, laten aansluiten bij wat er nu al is aan databases want deze veranderen nog al eens
(opgenomen in aanbeveling 6.15).

Schadepreventie en tegemoetkomingen
Over preventie en compensatie kwamen ook veel losse opmerkingen binnen. De meest opvallen
punten zijn:
 Eigen risico verhoogt het eigen verantwoordelijkheidsgevoel om preventieve middelen in te
zetten.
− In beginfase geen eigen risico want mensen zijn er nog onbekend mee. Op een paar soorten
zit geen eigen risico, dit heeft te maken met het verhogen van draagvlak. Aanbeveling 7.14
 Bij andere een schadeveroorzakende carnivoor, de vos, wordt een tegemoetkoming bij
hobbydieren uitgesloten. Hoe zit dat met rechtsgelijkheid?
− Tegen een vos mag je optreden, tegen een wolf niet. Het is dus wel eerlijk.
 Train een taxateur om ook mediator te zijn. Hij heeft dan oog voor de belangen van de agrariër.
− Goed, is opgenomen
 Structureel zijn hekken plus honden beter dan alleen hekken.
− Opgenomen
 Bewakingshonden zijn soms gevaarlijker dan wolven!
− Opgenomen. We noemen ze overal waakhonden.
 Bescherming van vee via het inzetten van honden of andere diersoorten (lama’s/ezels), wordt
niet expliciet in hoofdstuk 2 genoemd. Wel in het latere hoofdstuk (hoofdstuk 7).
− Opgenomen
 Voordat we eigenaren gaan trainen om te werken met honden eerst bekijken waar in Nederland
dergelijk honden ingezet zouden kunnen worden. Daar waar ze geen wandelaars en fietsers
afschrikken door te blaffen.
− Opgenomen
 Maatregelen zullen moeten worden aangepast aan de Nederlandse situatie. In het Nederlandse
landschap moet ruimte zijn om een tijd experimentele maatregelen te nemen.
− Opgenomen in aanbeveling 7.6
 Bepaal de inzet van preventieve maatregelen in overleg met de sector.
− Staat erin: maak nadere uitwerking samen met de sector (in aanbeveling 7.6).
 Uitnodiging aan auteurs om in de praktijk waar te nemen wat maatregelen voor de
schapenhouder betekent. Graag zien wij dat het wolvenplan melding maakt dat preventieve
maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn.
− Bekijk samen, lever maatwerk, samen met de sector. P. 25
 Maak in de aanbevelingen duidelijk onderscheid tussen wens en werkelijkheid.
− De samenvatting (hoofdstuk 2) is geschreven alsof wolvenplan al uitgevoerd is.


Bij het verlenen van vergoedingen voor het nemen van preventieve maatregelen of in het geval
van schades mag geen onderscheid gemaakt worden tussen bedrijfsmatige en nietbedrijfsmatige houders. Als dit onderscheid wel gemaakt zou worden dan zou meer dan 80% van
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de houders van schapen en geiten niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit druist in
tegen het rechtsgevoel en ondermijnt het draagvlak voor de komst van de wolf.
− Preventieve maatregelen worden per gebied getroffen. Of het vergoed wordt hangt af van de
provincie. Op dit moment vergoed Faunafonds niets van preventie. Dit kan alleen als provincie
daar opdracht voor geeft.
De schade is altijd inclusief de vervolgschade. Deze zin kan verwachtingen wekken die niet
waargemaakt kunnen worden. Beter weglaten.
− Weggelaten
Koppeling aan een tijdslijn is wenselijk, het plan wordt hiermee meer doelmatig en toegespitst.
Wat is er op tegen dat nu reeds aanbevolen wordt om in de eerste fase wolvenschade volledig te
vergoeden, ook bij twijfelgevallen en dat er vooralsnog geen preventieve maatregelen zullen
worden vereist om voor een vergoeding in aanmerking te komen? Dat is pas in latere fases
(permanente vesting) aan de orde.
− Opgenomen in tabel 2.2
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Bijlage 3: opvangcentra met ontheffing voor de
opvang van beschermde dieren
http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-ontheffing/dossiers/dossier/flora-enfaunawet/opvang-van-beschermde-dieren
Hier een link naar de beleidsregels die van toepassing zijn voor opvangcentra
https://www.hetlnvloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/39746
Op pagina 8 en verder van ledenblad Dierenbescherming is beschreven hoe dierennoodhulp op dit
moment verloopt.
http://www.dierenbescherming.nl/dier/najaar2013/
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