Inbreng stichting NowolvesBenelux
Commentaar David Mech 10 jaar geleden:
“Vandaag staan we voor de moeilijke uitdaging om de brede steun voor het behoud van de wolf om te buigen
naar een rationele en aanverwante redenering die niet alleen rekening houdt met de wolf, maar met de hele
omgeving, inclusief menselijke belangen”
De omgang met wolven in het cultuurlandschap kan niet alleen worden bepaald door de biologie en ecologie van
de soort, maar ook altijd door het sociaal-culturele en sociaal-economische kader. Twee personen begrepen dit al
vroeg: prof. David L. Mech, een Amerikaanse wetenschapper die bekend staat om zijn werk "The Wolf: Ecology
and Behavior of an endangered Species" (1970). Dit is nog steeds een must om te lezen voor iedereen die
geïnteresseerd is in de soort wolf. En de gedragsonderzoeker Erik Zimen uit Duitsland, die als een van de
eersten een uitgebreide gedragsstudie deed bij wolven en huishonden. Het boek 'Der Wolf - Mythos und
Verhalten' (1978) geeft een diep inzicht in de sociale structuur van de soort wolf.
Wolven worden ondertussen onderzocht met behulp van moderne technische methoden. Er zijn de afgelopen
decennia meer dan 100 poolse wetenschappelijke artikelen over wolven verschenen. Het doel is om de huidige
kennis van de soort dichterbij te brengen, wat een belangrijke basis is voor een gepast en doelgericht beheer van
de soort. De doorslaggevende factor voor het behoud van de soort wolf is maatschappelijk acceptatie, gebaseerd
op een niet-ideologische benadering. De wolf moet worden gezien als een volkomen normaal wild dier, met al de
positieve en ook de negatieve gevolgen van zijn bestaan.
De doorslaggevende factor voor vestiging van de wolf is niet, zoals lange tijd aangenomen, hoe groot het gebied
is, maar hoeveel voedsel het hele jaar door beschikbaar is (zie Mech, 2017 en de daarin geciteerde literatuur).
Wolven zijn zeer dynamisch en flexibel en kunnen zich daarom in de meeste habitatten vestigen. Overwegingen
en beheerconcepten moeten daarom gebaseerd zijn op ongeschoonde, up-to-date gegevens en niet gekenmerkt
worden door eigen ideeën of wensen. In een cultureel landschap zijn grote roofdieren absoluut afhankelijk van
maatschappelijk acceptatie. Maar de ervaringen leren ons, dat er geen algemene oplossingen zijn voor het
omgaan met grote roofdieren (Mech, 2017; Reinhardt en Kluth, 2007).
Een blik op de kaart van West-Europa laat zien dat wolf, van oost naar west, in toenemende mate wordt
geconfronteerd met de aanwezigheid van landbouwhuisdieren en mensen. Het is niet overdreven om te zeggen
dat dit ongetwijfeld zijn hoogtepunt bereikt in Nederland.
Als slim roofdier leert de wolf al snel dat het veel gemakkelijker is om schapen, geiten, kalveren of veulens te
pakken dan om op een energie rovende manier achter wilde dieren aan te rennen. Nederland moet dan ook veel
sneller actie ondernemen en zich veel meer inzetten voor een permanente acceptatie van de wolf. We missen dit
inzicht in veel opzichten nog steeds.
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Kleine excursie in het Goldenstedt Moor
Het Goldenstedt Moor is een hoogveengebied. Het maakt deel uit van de Diepholzer Moorenniederung, een van
de grootste nog steeds aangrenzende hoogveengebieden in Duitsland. In 1984 kreeg dit gebied een beschermde
status en begon de herinrichting. Bij natuurbescherming wordt vaak het woord “her-” gebruikt. Dit geeft aan dat
de omstandigheden worden hersteld, die bestonden vóór de verandering door mensen.
Tegenwoordig heeft het moeras op veel plaatsen zijn natuurlijke uiterlijk teruggekregen omdat veenmos zinkt,
afsterft en daardoor de grond verdicht. Het Goldenstedt Moor strekt zich uit over 640 soortenrijke hectares.
Genoeg ruimte voor een enkele wolvin om zich te verstoppen. De Goldenstedt wolvin maakte excursies in de
omgeving vanuit haar veilige moeras: ze kwam, zag en verscheurde. In het begin werd het haar gemakkelijk
gemaakt. Snacks op een zilveren dienblad, de wolf kon gewoon toeslaan omdat in het begin de schapen van de
herders in het gebied tussen Vechta en Diepholzer helemaal niet beschermd waren. Niemand verwachtte dat
wolven diep in het culturele landschap zouden doordringen. Wat moeten ze daar te midden van intensieve
landbouw doen?
De officiële steunmaatregelen begonnen vrij langzaam. Eerst en vooral werden alleen de Diepholzer herders
ondersteund bij het opbouwen van wolfwerende hekken, omdat aanvankelijk alleen hun district was opgenomen
in het preventieplan. In het verantwoordelijke kantoor werd kennelijk aangenomen dat de wolf zich goed aan de
regionale grenzen zou houden. Duidelijk een misvatting.
Alleen wanneer dit preventieplan in een district is toegepast - meestal is dit het geval wanneer de aanwezigheid
van een wolf zonder enige twijfel is bewezen - kunnen houders van landbouwhuisdieren gesteund worden in het
nemen van "wolfwerende maatregelen". "Richtlijn over subsidies om de economische lasten, veroorzaakt door de
wolf in Niedersachsen, te verminderen of te vermijden ”is de benaming van dit preventieplan, in het beste
ambtenaren Duits - lang leve de bureaucratie!
Een jaar lang na de introductie van het preventieplan hebben de professionele herders en houders van schapen
of geiten van Niedersachsen de tijd om hun dieren zelf een “wolfwerende basisbescherming (90 cm)" te bieden.
Gedurende dit jaar zal de aan de wolf toe te schrijven schade worden vergoed, zelfs als de bescherming nog niet
bestaat.
Gedurende deze tijd leerde de wolvin dat schapen een gemakkelijke prooi zijn. Ze liet zich ook niet tegenhouden
door de afrastering of door later ingezette kuddebewakingshonden. Komt een wolf direct na het eerste contact
met schapen in contact met schrikdraad, waarachter zich ook een agressieve kuddebewakingshond bevindt, dan
wordt al snel duidelijk dat herten het betere alternatief zijn. Maar in Goldenstedt was dat niet het geval. En het
springvermogen van de wolvin groeide met de hoogte van de afrasteringen.
De wolfwerende basisbescherming wordt in Duitsland van deelstaat tot deelstaat nog anders gedefinieerd, dat
verandert langzaam, zodat in alle deelstaten dezelfde eisen bestaan. Om bij schade toch een vergoeding te
krijgen bestaan bepaalde eisen. Vereenvoudigd weergegeven: Een volledig gesloten geëlektrificeerde
afrastering, op een hoogte van minimaal 90 centimeter. Een geëlektrificeerde draad met een afstand van 20
centimeter van de grond moet voorkomen dat de afrastering wordt ondergraven. Vaste omheiningen moeten 120
centimeter hoog zijn. Het hekwerk kan optioneel 30 centimeter in de grond worden ingegraven of moet van een
geëlektrificeerde draad worden voorzien. Maar het leuke van de wolvenbureaucratie is dat de dieren zich er niet
per se aan houden. Als zelfs kleine honden gemakkelijk vanuit een staande positie over een hek van 1 meter of
hoger te kunnen springen - wat zou zo'n afrastering waarachter smakelijke schapen blaten dan tegen een wolf
moeten doen. Direct na de eerste aanval, en daarmee bedoel ik de echt eerste aanval op schapen in Duitsland,
hadden de autoriteiten, in plaats van pagina's met tekst in te moeten vullen, alle herders op het gebied van de
noodzakelijke beschermingsmaatregelen zo snel en gemakkelijk mogelijk moeten overtuigen en ondersteunen.
Met advies en snel geld. Indien nodig, lichte dwang. In plaats daarvan trainden de verbaasde herders en de
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lamme autoriteiten een wolvin, die zich nu van harte focust op de schapenhouderij. Elektriciteit ? Fladderband ?
De Goldenstedt wolvin geeft niet meer om zulke afschrikmiddelen, ze is gespecialiseerd in landbouwhuisdieren
als prooi.
Het geschil over de wolvin begint: een flink meute eist onmiddellijke afschot. Anderen verzamelen
handtekeningen tegen de executie. Het Ministerie van Milieu wijst er in eerste instantie op dat de slachtoffers van
de wolf meestal onvoldoende waren beveiligd. Bovendien kon de wolvin “alleen” worden gedetecteerd in 11
aanvallen met 31 slachtoffers - en niet in meer dan 200 slachtoffers, zoals de tegenstanders beweren. (Vanaf
voorjaar 2016). Maar dat is een behoorlijk discutabele opmerking van het ministerie. Omdat, wanneer het
materiaal van de aanval, dat door lokale wolvenadviseurs is opgenomen, zo vers is dat het niet aan een
individueel dier kan worden toegewezen, is de wolvin de misschien toch boosdoener. Als de monsters niet meer
zo vers zijn, zoals eerder vermeld, wordt er toch een heel specifiek haplotype geïdentificeerd, wat een kenmerk is
van een wolvenpopulatie. Het haplotype "HW02", afkomstig uit Polen, is (op dit moment in 2016) zeer zeldzaam
in Duitsland en is het haplotype van het Gartow-roedel waar ze vandaan komt. Het gevonden haploptype is
onomstotelijk bewijs tegen de wolvin en voor de beweringen van de herders.
Net als bij de “Wanderwolf”, zijn de mensen de oorzaak van de problemen; hadden de autoriteiten en de herders
sneller gereageerd, waarbij de herders afhankelijk zijn van de snelheid en ondersteuning van de autoriteiten, dan
was het probleem met de wolvin uit de hei misschien niet ontstaan. In dit geval werd een dier “getraind”, dat naar onze mening - als "probleem" moet worden bestempeld. Is het de schuld van het dier ? Nee, natuurlijk niet.
Moet het de gevolgen onder ogen zien? Ja, de beschermingsstatus staat verwijdering/afschot als uitzondering
toe.
Maar opnieuw houdt Hannover de beschermende hand over de wolvin. Zoals ook gepland voor de "Wanderwolf",
moet deze eerst worden gevangen en van een zender worden voorzien. Dan is het mogelijk om de wolvin te
volgen en haar op heterdaad te kunnen betrappen. Ze kunnen haar “afschrikken” door met rubberen kogels op
haar te schieten. In theorie klinkt het geweldig, het “afschrikken”. Behoorlijk overtuigend, maar in de praktijk heeft
dit in Duitsland echter nog nooit gewerkt.
Wie gaat er 24/7 voor een scherm zitten en beslissen om actie te ondernemen ? Wie is 24 uur per dag klaar voor
zo'n opdracht en kan binnen enkele minuten ter plaatse zijn ? Wie beheerst de techniek voor een schot op wilde
dieren zonder ze misschien te verwonden ? In het geval van de Goldenstedt wolvin is het nooit zo ver gekomen.
Waarom? De bekende wolvenexpert Frank Fass denkt al vanaf het begin dat het “afschrikken” een gek idee is en
pleitte op zijn website om dieren met gedragsproblemen te doden. Hiervoor werd hij zelfs bedreigd. Anderen
vermoeden politieke redenen achter de nooit uitgevoerde maatregel: een groene minister van Milieu die als
eerste een wolf laat afschieten, dit moest met alle mogelijke middelen worden voorkomen. Toch sprak het
ministerie van Milieu over een succes. "Afschrikken" met een hogere afrastering en met kuddebewakingshonden.
Maar als preventie hetzelfde als “afschrikken” is - waarom heb je er dan twee woorden voor nodig ?
En de autoriteiten van Niedersachsen geven nog steeds een nogal triest beeld, in plaats van de ruziënde partijen
tevreden te stellen en de wolf een echt duurzame gunst te bewijzen, doen ze, naar onze mening, met hun
aarzelende aanpak eerder het tegendeel.
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Feit is dat de eisen die aan een wolfwerende afrastering worden gesteld de afgelopen jaren voortdurend zijn
gestegen, wat weinig vertrouwen schept en een ander probleem veroorzaakt. Onrust bij eigenaren van grazende
dieren en dat creëert snel acceptatieproblemen. Het is een wetstrijd met de wolf. De ervaring heeft geleerd dat de
wolf wint. Omheiningen zonder begeleidende beschermingsmaatregelen zijn niet voldoende. Dit bewijst het
leervermogen van de wolf, wat een impact heeft op de effectiviteit van de maatregelen, kijk naar Frankrijk.

Veestapelbescherming werkt in principe, dat is duidelijk, maar niet uitsluitend door passieve en technische
maatregelen, zoals de huidige kennis bewijst. Zeker niet als ze te laat worden ingezet en de wolf al heeft geleerd
dat grazende dieren een gemakkelijke prooi zijn en de afrastering om hen heen de jacht zelfs nog makkelijker
maakt omdat de grazende dieren niet kunnen ontsnappen.
Het zogenaamde overtollige doden, een fenomeen dat niet alleen bekend is bij de wolf, wordt ook wel
omschreven als een surplus killing. Overtollig doden is het gevolg van een te optimale prikkelsituatie. Prooidieren
zijn in grote aantallen aanwezig en beperkt in hun ontsnappingsmogelijkheid. Zoals grazende dieren in de stal, in
de wei achter afrastering, wilde dieren in hoge sneeuw of ook wilde dieren die door hekken niet kunnen
ontsnappen. De reflex om te doden blijft geactiveerd zolang de prooidieren nog steeds een ontsnappingsreactie
vertonen. In normale situaties waarin een prooi wordt aangevallen, is zo'n reflex ecologisch logisch; alleen
wanneer de prooi veilig is en niet meer kan vluchten, schakelt de wolf over van prooi-vangmodus naar
vreetmodus.
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Overtollig doden is typisch voor aanvallen van wolven op landbouwhuisdieren. Prooidieren zijn in een
onnatuurlijke hoeveelheid aanwezig en omsloten door hekken of greppels, zodat ze met weinig moeite kunnen
worden bejaagd. Als deze situatie zich voordoet, wordt deze reflex getriggerd. In dit geval leidt het overwinnen
van passieve beschermingsmaatregelen tot nog grotere verliezen. Het is niet ongebruikelijk dat herders veel
dode of ernstig gewonde dieren in de wei vinden, of veel dieren, die proberen over een open waterzijde te
vluchten, verdrinken. Dat bevestigt hoe belangrijk het is om met alle middelen te voorkomen dat wolven hekken
kunnen overwinnen.
We kunnen het de wolf niet kwalijk nemen als hij veel meer dieren doodt dan hij nodig heeft om te leven, want het
is een aangeboren belangrijke reflex die een groot nadeel heeft in onnatuurlijke culturele landschappen. In
hoeverre dit kan worden voorkomen in landschappen met een groot aantal grazende dieren is nog steeds een
vraagstuk, misschien kan het niet worden voorkomen. De wolf komt in een volkomen onnatuurlijke situatie
terecht, hoe moet hij leren anders met de situatie om te gaan ?
Al met al zijn experts in Duitsland het erover eens dat volledige bescherming van grazende dieren niet mogelijk
zal zijn. De GzSdW (Gesellschaft zum Schutz der Wolfe) zegt: “Ervaring uit andere Europese landen leert dat er
geen 100 procent bescherming mogelijk is tegen aanvallen door wolven. Door passende maatregelen te nemen
kunnen de aanvallen echter worden geminimaliseerd ”. Met haar monetaire inzet zet de samenleving ook een
zeer correcte stap die de herders iets geeft dat ze tot nu toe in de discussie hebben gemist, namelijk respect en
erkenning van de wolfvriendelijke kant.
Veeteelt of het houden van grazende dieren is een van de grootste uitdagingen voor succesvol wolvenbeheer.
Het is ergerlijk dat de verantwoordelijke ministers en autoriteiten niet hebben erkend dat deze problemen
vooralsnog en misschien wel duurzaam met geld kunnen worden opgelost. Er zou onmiddellijk geld moeten
stromen en het nemen van de beschermende maatregelen moet massaal worden gepromoot, en niet alleen als
de wolf er is, maar al als je de wolf überhaupt wilt verwelkomen. Een sleutelwoord uit de tijd van Gerhard
Schröder: “Fördern und Fordern !” wat vertaalt betekend : subsidiëren en eisen !
Duitsland heeft te lang gewacht en Nederland maakt precies dezelfde fout. Als de maatregelen vanaf het begin
consequent worden geïmplementeerd, is het mogelijk om de wolf op afstand houden. Het voorkomt misschien
gevallen zoals die in Goldenstedt. Als enkele individuen de maatregelen ter bescherming overwinnen, moeten ze
onmiddellijk kunnen worden afgeschoten. Bescherming van soorten moet bescherming blijven van soorten en
mag niet worden misbruikt om enkele individuen te beschermen. Dezelfde richtlijn die de wolf beschermd,
beschermd ook bijvoorbeeld zeldzame landbouwhuisdieren.
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Opmerkingen “Gebiedsgerecht preventieplan wolvenschade Veluwe" versie april 2020
Hoofdstuk 2 Het gebied
“Het hoofdstuk schetst het gebied op de Veluwe dat Gedeputeerde Staten hebben aangewezen als gebied waar
de wolf zich kennelijk heeft gevestigd, dit is het leefgebied van de gevestigde wolf. In dit gebied bestaat een
verhoogd risico op faunaschade voor de dierhouders doordat wolven schapen en geiten kunnen aanvallen en
doden.
Uit onderzoek blijkt dat wolven zich specialiseren in een bepaalde prooidiersoort.
Bij de vestiging van een roedel moet dus voorkomen worden, dat deze dieren zich gaan specialiseren op
schapen en geiten.”
De kleine excursie naar het Goldenstedt Moor en andere actuele gevallen uit de aangrenzende deelstaten van
Duitsland tonen de noodzaak om wolven in een vroeg stadium op te voeden in een cultureel landschap. De wolf
GW1261m in Drenthe maakt ook maar al te duidelijk dat een afwachtende houding grote en soms onherstelbare
schade aanricht. Als een jonge wolf zich tijdens zijn zoektocht naar zijn eigen territorium grotendeels heeft
geconditioneerd op schapen, is het niet meer zo gemakkelijk om hem af te leren dat hij schapen als prooidier ziet.
Gezien het feit dat het tweede nest van de roedel op de Veluwe eraan komt, kan aangenomen worden dat de
jonge dieren uit het eerste nest migreren, eerst een wat kortere tocht in het eerste levensjaar, sommige dieren
keren terug naar hun roedel, om dan met twee jaar oud, voorgoed te vertrekken.
Het is dan ook dringend aan te raden om zo snel mogelijk een bufferzone en de wolven-corridors te definiëren
om het vastgestelde leefgebied .
Als voorbeeld uitleg over het wolvengebied "Senne":
Wolvengebied "Senne" - Het ministerie van Milieu van de deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft het gebied eind
2018 aangewezen.
Met behulp van genetische analyses kon een wolvin meerdere keren worden gedetecteerd in het Senne-gebied.
Experts gingen ervan uit dat de wolvin zich in het gebied zou vestigen. Het eerste genetische bewijs van een wolf
in het gebied van het militaire oefenterrein van Senne werd op 27 juli 2018 op een verscheurd hert gevonden. Op
26 en 27 september 2018 volgde het tweede en derde genetische bewijs op verscheurde schapen. Dezelfde wolf
kan in alle drie de gevallen worden geïndividualiseerd. Met de aanwijzing van het gebied als wolvengebied
kunnen veehouders direct vragen om steun voor beschermende maatregelen.
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Het wolvengebied "Senne" omvat 922 vierkante kilometer, de omliggende bufferzone omvat een oppervlakte van
3.390 vierkante kilometer.

Het lijkt ons noodzakelijk dat onmiddellijk een bufferzone op basis van dit model moet worden bepaald. Recente
inzichten hebben ook in Nederland duidelijk gemaakt dat de leefruimte van een roedel dynamisch is. De vele
wolven die in en weer uit het land zijn gemigreerd, maken ook meteen duidelijk dat actie nodig is. Kleine
verstoringen hebben direct effect, zo blijkt uit de aanvallen op schapen in september 2019.
De inspanningen om wolven te leren dat ze primair gericht zijn op wild, moeten eigenlijk beginnen met de
beslissing om wolven te tolereren en niet jaren later. Voorkomen in plaats van genezen.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere boerderijdieren, die, wanneer schapen en geiten veilig worden opgesloten,
het slachtoffer worden van aanvallen door wolven. Deze trend is nu in vele delen van Duitsland duidelijk waar te
nemen.
Duitsland is er in de eerste plaats van uitgegaan dat runderen en paarden in de kudde voldoende defensief zijn
om niet het slachtoffer te worden van wolven. Wolven die toch runderen en paarden aanvallen worden als
opvallend in gedrag beschouwd. Sommige staten verwerpen beschermende maatregelen voor runderen en
paarden omdat het simpelweg niet wenselijk is om alle weilanden in het land hoog af te schermen en het is ook
economisch niet mogelijk is.
Niedersachsen maakt een uitzondering. In het gebied tussen Cuxhaven en Stade, in het Wietzendorf-gebied, in
het Barnstorf-gebied en in het Nienburg (Rodewald) -gebied, werd de wolf herhaaldelijk officieel bevestigd als de
boosdoener bij aanvallen op runderen - meestal kalveren. Als er drie officieel bevestigde aanvallen op runderen
of paarden binnen 12 maanden in een gebied van 30 vierkante kilometer zijn vastgesteld, ondersteunt de
deelstaat Niedersachsen preventiemaatregelen voor veehouders in het kader van de richtlijn wolf ( III nr. 4.3). Dit
is gebeurd in de genoemde gebieden.
Dit is bedoeld om de acceptatie van de bevolking en in het bijzonder van de veehouders ten opzichte van de wolf
te versterken en om mensen en wolf in staat te stellen naast elkaar te leven met weinig conflictpotentiaal. De
richtlijn dient ook ter bescherming van de soort wolf.
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Hoofdstuk 3 preventieve maatregelen
“Studies uit Duitsland laten zien dat preventieve maatregelen, mits ze goed worden uitgevoerd en goed
onderhouden, effectief zijn en daarmee schade aan landbouwhuisdieren sterk verminderen.
De ervaring in het buitenland leert dat in gebieden waar sprake is van een gevestigde wolf of een gevestigde
roedel voorspelbaar is dat in die gebieden schade zal optreden. Bij een incidenteel zwervende wolf is dit niet
voorspelbaar. Deze kunnen echter wel grote schade aanrichten. Daarnaast zijn er gebieden, zoals Drenthe, waar
zwervende wolven niet meer incidenteel zijn.”
Naar onze mening spelen niet alleen de uitvoering en het onderhoud een grote rol, met betrekking tot de
probleemwolven in Niedersachsen, maar ook de tijdige implementatie van preventieve maatregelen, namelijk
preventief - Latijns praevenire "voorkomen”
“De terugkeer van de wolf naar Duitsland heeft ook gevolgen voor het open landschap. Waar wolven voorkomen
of in principe naar toe kunnen migreren, is bescherming van grazende dieren tegen aanvallen door wolven
noodzakelijk door passende maatregelen die over de hele linie worden gebruikt. ” BfN scripts 530
Op basis van waarnemingen van de afgelopen jaren moet voor een groot deel van Nederland zo snel mogelijk de
regeling worden toegepast. Dit is de enige manier om de schade door aanvallen van wolven op huisdieren en
boerderijdieren te minimaliseren. Feit is dat de wolf strikt wordt beschermd en daarom hebben eigenaren van
gezelschapsdieren niet de vrijheid om te kiezen of ze deze dieren al dan niet in de buurt van hun eigen dieren
willen hebben. Je moet wolven voorlopig tolereren. Dit feit leidt duidelijk tot afwijzing in plaats van acceptatie.
Iedereen moet ervoor zorgen dat de eigenaren van dieren niet langer alleen worden gelaten met het probleem.
Het is vanwege het respect en de waardering voor de eigenaren van dieren dat de maatregelen ter bescherming
van de veestapel onmiddellijk moet worden toegepast waar het nu nodig is. Met alle middelen die haalbaar en
redelijk zijn.
Om effectieve bescherming te kunnen bereiken, zijn er momenteel vier actieve principes beschikbaar: actief
hoeden van dieren, bescherming door hekken, afschrikkende maatregelen en het verwijderen van wolven. In het
huidige concept ligt de focus op een van deze maatregelen. De ervaring leert echter dat concentratie op één
maatregel niet voldoende is om wolven permanent uit de buurt van huisdieren en boerderijdieren te houden.
Hekken zonder begeleidende maatregelen zijn bij lange na niet voldoende, zoals blijkt uit de toenemende
leereffecten van de wolf met betrekking tot het overwinnen ervan. Ze moeten worden beschouwd als absoluut
noodzakelijk, maar uiteindelijk niet als enig element.
Er is dringend behoefte aan een betere voorlichting over het gedrag van wolven en over het afschrikken als
maatregel ter bescherming van de veestapel. Er moet echter worden opgemerkt dat er momenteel geen methode
voor effectieve afschrikking op lange termijn bekend is en dat de huidige maatregelen moeilijk te implementeren
zijn. In ieder geval mag niet de indruk worden gewekt dat het probleem is opgelost met afrastering. De
verwijdering van wolven moet duidelijk als mogelijk middel worden besproken. Er moet duidelijk worden geregeld
dat een wolf die een 1.20 mtr. hoge afrastering overwint, moet worden verwijderd.
Het is duidelijk dat het verwijderen van een individuele wolf ter bescherming van een kudde in Nederland geen
effect heeft op de staat van de populatie. Het aantal wolven in Nederland heeft, zelfs als men rekening houdt met
de erg hoge schattingen van mogelijke wolvengebieden in Nederland, een minimaal aandeel van de Europese
populatie. Nog geen 1 procent.
Zelfs het verwijderen van een heel roedel, als de verwijdering van 1 individu zal resulteren in een verstoring van
het roedel. Het heeft geen gevolgen voor de staat van de populatie. Er zijn meer dan genoeg wolven om de
plaats in te nemen. Misschien degenen die niet opvallen in gedrag.
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De acceptatie van wolven mag niet in gevaar worden gebracht door het beschermen van enkele individuen.
Niet-letale verwijdering uit vrije natuur zijn om redenen van dierenwelzijn onaanvaardbaar. Het vangen van wilde
dieren en het overzetten in gevangenschap moet om deze redenen worden vermeden. Ook al is het de bedoeling
om het dier op een andere plek weer vrij te laten. De ontwikkeling en groei van de Europese wolvenpopulatie is
zo goed dat deze maatregelen niet nodig zijn en de dieren de stress en het lijden bespaard moet blijven.
Ook het voorzien van wolven met een zender is in de praktijk een uiterst moeilijke maatregel gebleken. Afgezien
daarvan is een vergunning van de Centrale Commissie Dierenproeven nodig om deze maatregelen toe te
passen, die waarschijnlijk niet zal worden verleend.
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Hoofdstuk 4 toepassing van afrasteringsmaatregelen
„De commissie constateert op grond van gesprekken met dierhouders in de provincie dat een
vergoedingensysteem voor preventieve maatregelen de drempel verlaagt om die maatregelen te nemen. Die
vergoeding kan worden gegeven aan bestaande houders van schapen of geiten die actief zijn in het door GS
aangewezen gebied.”
Met betrekking tot de ontwikkelingen in Duitsland van de afgelopen jaren kan worden gesteld dat de blijvende
acceptatie van de wolf met overname van 100% materiaalkosten nog niet is bereikt. De extra kosten voor
opbouw, vrijhouden en onderhoud zijn voor de meeste bedrijven economisch niet draagbaar. Om de weidegang
en het bijbehorende landschapsonderhoud te kunnen garanderen, moet de economische situatie in kaart worden
gezet en moeten oplossingen worden gezocht.
De Europese Commissie heeft op 8 november 2018 besloten dat 100% van de investeringen in
voorzorgsmaatregelen door de deelstaten kunnen worden vergoed.
Wat nieuw is, is dat dit ook van toepassing is op indirecte schade, zoals veterinaire kosten of arbeidskosten bij
het zoeken naar dieren die zijn gevlucht. In aanmerking komende kosten omvatten ook de arbeidskosten voor het
onderhoud van veiligheidsvoorzieningen.
Om de eigenaren van dieren bij hun beschermingsinspanningen te ondersteunen, worden in alle duitse
deelstaten maatregelen ter bescherming van de veestapel gesubsidieert. Daarnaast zijn de vergoedingen voor
schade door aanvallen op landbouwhuisdieren gekoppeld aan de naleving van een grondbescherming. (DBBW
2016, 2017).
Aanbevelingen voor grondbescherming
Grondbescherming:
Bij toepassing: dierenwelzijn, compensatie van schade door wolven
Schapen en geiten:
• Omheiningen met ten minste vier stroomdraden of elektrische netten, elk met een minimale hoogte van 90 cm,
de eerste stroomdraad op maximaal 20 cm boven de grond en een minimale spanning van 2500 volt, of
• Omheining van gaas, geknoopt net of soortgelijk materiaal, met een minimale hoogte van 120 cm, evenals extra
versteviging aan de grond, die indringen van wolven voorkomen, of
• Actieve bescherming, bijvoorbeeld door te hoeden.
Damherten:
• Vaste hekken met een minimale hoogte van 180 cm, gaasdraad, geknoopt net of soortgelijk materiaal, evenals
extra versteviging aan de grond of het hek 30 cm ingraven in de grond om het indringen van wolven te
voorkomen.
Runderen, paarden, ezels en pony's:
Runderen en paarden worden tot nu veel minder getroffen door aanvallen van wolven dan schapen, geiten of
damherten. Uitgebreide bescherming is niet verplicht. Daarom moet een schadevergoeding worden betaald in
geval van een aanval door wolven als de veiligheid van de dieren is gewaarborgd, bijvoorbeeld door:
Omheiningen met minimaal twee spanning-voerende draden, een minimale hoogte van 90 cm en een minimale
spanning van 2500 volt.
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Naar onze mening moet de subsidieregeling voor schades, bij aanvallen door wolven op kuddes die een
grondbescherming hebben die uit eigen middelen is gefinancierd, worden overgenomen uit de duitse richtlijnen.
We vragen ons af of een peildatum, zoals in de Veluwe, maatschappelijk houdbaar is. Het laten grazen van vee
is maatschappelijk wenselijk, het dient dierenwelzijn en landschapsbehoud en verdient alle mogelijkheden, ook
voor startende ondernemers. Een vaste afrastering kan nog wel een langere levensduur hebben, maar een
mobiele afrastering moet reeds na korte tijd worden vervangen. Ook daar moet rekening mee worden gehouden.
“Er zijn maar weinig beroepen”, zei Fuhr treffend in zijn wolvenboek, “die evenveel idealisme en bereidheid tot
zelfexploitatie vereisen als de schapenhouderij. Door de wolf kan echter het kleine duwtje komen, dat nog nodig
is om herders, die met hun bedrijf worstelen op de grens van winstgevendheid, te overtuigen van de zinloosheid
van hun acties.”
De wolf is natuurlijk niet de oorzaak van de voortdurende structurele verandering in de landbouw, maar de
roofdieren lijken een versnellend effect te hebben.
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Hoofdstuk 6 Maatschappelijke acceptatie
Schaapherders zien weinig heil in preventieplan: ‘Vraag me niet af of, maar wanneer wolf toeslaat’
De Stentor 19.04.2020
<<Schaapherders plaatsen grote vraagtekens bij het plan van de Gelderse Wolvencommissie dat faunaschade
op de Veluwe moet voorkomen. In het concept staat onder meer dat regelgeving afschot van de wolf mogelijk
moet maken maar dat dat de komende jaren ‘niet of sporadisch aan de orde zal zijn.’ ,,Nederland is te klein en te
versnipperd voor de wolf.”
Onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel presenteerde de wolvencommissie een eerste concept
van wat een breed gedragen preventieplan moet worden dat reeds voor 95% in cement is gegoten en moet
zorgen dat wolven op de Veluwe meer in toom worden gehouden.
Het schaap blijkt namelijk een geliefd hapje voor de wolf. In september 2019 verloor een schapenhouder in Emst
14 schapen. In de eerste twee maanden van dit jaar stond de teller van door wolven gedode schapen op 39 in
Nederland. Het sterftecijfer uit voorgaande jaren wordt daardoor waarschijnlijk overtroffen.
De commissie gaat ervan uit dat in Nederland de komende jaren afschot van de wolf ‘niet of sporadisch aan de
orde’ zal zijn. Wel pleit ze voor landelijke regelgeving die afschot mogelijk maakt als wolven bijvoorbeeld
herhaaldelijk door preventieve maatregelen beschermd vee aanvallen, of zich aanleren over rasters te springen.
Vrij spel
Als het aan Hanjo Diepeveen ligt, wordt afschot liever vandaag dan morgen mogelijk gemaakt. De schaapherder
in Elspeet wil niet dat wolven nog langer vrij spel hebben. ,,Ze zijn nog niet bij mij geweest. Ik heb ze ook nog niet
gezien, maar zo lang er niets boven de wolf is, zie ik het als een kwestie van tijd tot mijn schapen aan de beurt
komen.”
,,De wolf heeft op dit moment geen natuurlijke vijand”, gaat Diepeveen verder. ,,Als je dan ziet dat het beest vee
aanvalt en weet hoeveel kilometers hij kan lopen, ontkom je haast niet aan afschieten. Nederland is te klein en te
versnipperd voor de wolf. En wat gaat er gebeuren als de wolf ook pony's of veulens tegenkomt?”
Net als Diepeveen voelt Lammert Niesing er weinig voor om moeder natuur haar werk te laten doen. ,,Nou, dat
zal dan op de hele lange duur zijn, maar de ellende die eraan vooraf gaat, zie ik niet zitten. Voor hetzelfde geld
krijgen we er wolven uit Duitsland bij”, is ook de herder van de Stichting Schaapskudde in Epe-Heerde sceptisch
de toekomst van de wolf in Nederland.
Wolfwerend raster
De schaapherders zitten niet stil, ondanks dat ze nog geen wolf of een dood schaap spotten. Dankzij een pilot
heeft Diepeveen een wolfwerend raster kunnen laten aanbrengen. Dat raster behoort tot één van de
aanbevelingen van de commissie, mits deze goed wordt aangebracht. Oftewel, het laagste schrikdraad op 20
centimeter van de grond en de hoogste op 120 centimeter. Bovendien mag de wolf nergens langs het draad een
opstapje kunnen vinden.
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Of het zijn schapen beschermt? ,,Dat kan ik niet zeggen. Ik heb ze daarvoor ook niet gezien.” Daphne van
Zomeren, schaapherder in Nunspeet, verklaart exact hetzelfde. Diepeveen: ,,Dat betekent niet dat die aanval niet
alsnog komt. Ik ben er niet bij als wolven hier zouden lopen en proberen binnen te dringen. Als ik hoor dat ze in
Duitsland over 1 meter 20 springen, hou ik daar hier ook rekening mee. Die draden zijn bovendien zwaar. Die leg
je niet alleen aan.”
Subsidie
De plannen voor een wolfwerend raster heeft het bestuur al maanden liggen. ,,Dat is door corona in het water
gevallen”, weet Niesing, die uit het concept heeft vernomen dat voor deze preventiewijze in 2020 en 2021 zo’n
miljoen euro moet worden vrijgemaakt door de provincie. De verwachting is dat de subsidieregeling in augustus
kan worden opengesteld.
,,Een miljoen lijkt veel, maar dat is een schamel bedrag", beweert Niesing, die er een rekensom op loslaat en het
bedrag verdeelt over zo'n zeshonderd locaties waar schapen, dan wel geiten gehouden worden. ,,2000
euro, daar kan ik de afrastering net van kopen. En dan heb ik het niet over vrijwilligers die moeten helpen met
plaatsen en bijvoorbeeld het onderhoud en de arbeid die er in de loop der jaren mee gepaard gaat. Als je het
door een bedrijf laat doen, ben je veel meer kwijt.”
De schaapherders zijn naar eigen zeggen niet bang. ,,Bezorgd ben ik wel", legt Diepeveen uit. ,,Ik stel me al lang
niet meer de vraag of, maar wanneer de wolf bij mijn schapen zal toeslaan.”>>

https://www.destentor.nl/nunspeet/schaapherders-zien-weinig-heil-in-preventieplan-vraag-me-niet-af-ofmaar-wanneer-wolftoeslaat~a529c99b/?fbclid=IwAR0qFBaVJ4Hu5cNikNvnQ_VgKCQbtko2mG5WSRJLhsxNkTNsOMFyTPDNfw

Public relations, moderatie en participatie
De afwijzing van de wolf komt momenteel bijna uitsluitend van professionele of semiprofessionele
belangenorganisaties, nauwelijks van een niet-geïnformeerde lekengroep. De behoefte aan informatie lijkt dus
nog steeds groot, maar ook erg gedifferentieerd. Het is in ieder geval belangrijk om technisch correcte informatie
snel te verstrekken. Een blik op de publicaties laat al snel zien dat dit eerder uitzondering dan regel is. We
hebben momenteel ook een kennisprobleem met de wolf in de beschaving. Het gemis van fundamentele kennis
die nodig is voor actief beheer van de soort. Dit moet eerlijk worden gecommuniceerd.
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Aan de andere kant zijn acceptatieproblemen niet zozeer het gevolg van onwetendheid of gebrek aan informatie,
maar van duidelijke, concrete belangen. Alleen door actieve reactie, en niet door te sussen, kan men bij deze
belangengroep hun zorgen wegnemen in matige, participatieve processen en hen ondersteunen bij het oplossen
van hun specifieke problemen. Daarmee kan de noodzakelijke acceptatie voor de terugkeer van de wolf worden
bereikt.

Bron: De Gelderlander 17.04.2020 ‘Eerste geit doodgebeten door wolf: “ik ga uit van een toevalstreffer”

14

Hoofdstuk 7 een toekomst met de wolf
Escalatieladder
“Een vandaag gevoede wolf is morgen een dode wolf.”
Er zijn mensen die wolven opzoeken. Fans die zo'n dier willen zien of een foto van hem willen maken.
Fotografen benaderen zelfs het object op korte afstand gedurende langere tijd. Of ze leggen een blikje lekker
ruikende vis neer om iets spannends voor de lens te krijgen. Mensen met hun wolf-hond kruisingen wekelijks in
wolvengebieden patrouilleren. Naar onze mening een zwaar onderschat probleem.

Als dit soort van contact tussen mens en wolf later het contact tussen wolf en mens bevordert, dan zouden vooral
deze wolven-vrienden het doel moeten zijn om de contacten zoveel mogelijk te beperken. Er zijn sowieso al
genoeg foto's van "schattige wolvenpups in het zonnetje". Zie geval van de wolf-pup, die op 20 juni 2016 in
Schnevedingen werd gevonden. De pup wordt gevonden door wandelaars. Een genetische test toont aan: de
kleine wolf behoort tot de roedel in Niedersachsen in de regio Schnevedingen. Deze wordt, na een paar dagen
aangesterkt te zijn, weer vrijgelaten. Maar is dat geen geweldige manier om ze aan mensen te wennen? En
ingrijpen in de natuur?
Slechts een klein percentage van de duitse wolven is tot nu toe echt als opvallend gezien, maar het aantal zal
toenemen. Dit komt simpelweg omdat de wolven zich heel snel verspreiden en het aantal snel toeneemt. Ze
vestigen zich ook steeds meer in gebieden dicht bij mensen. Alleen dat zal ervoor zorgen dat ze tot op zekere
hoogte aan mensen wennen. Die natuurlijke verlegenheid, als die er is, zal afnemen.
Het is aan ons om dit te voorkomen. Dat betekent: voer niet en bied geen voerbronnen zoals vuilnisbakken aan
de straat. Het betekent ook: of je nu een jogger, fotograaf of onderzoeker bent, bij twijfel altijd afstand houden van
wolvengebieden. De effectieve bescherming van grazende dieren loont ook in dit opzicht: waar grazend vee is, is
er ook menselijk geur.
Wanneer wolven mensen opzoeken, moet er een betrouwbaar, functionerend, transparant en gestructureerd
actieplan zijn welke binnen een duidelijk gedefinieerde periode voor iedereen tot begrijpelijke beslissingen komt.
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De vermelde escalatieladder is nog steeds veel te onduidelijk, er moet duidelijk worden aangegeven hoe vaak
een wolf een hek mag overwinnen voordat men tot actie overgaat. Het hekwerk van 1,20 moet de bovengrens
zijn en gerespecteerd worden door de wolf.
Het moet echter ook duidelijk aan de diereneigenaar worden meegedeeld dat bijvoorbeeld wolvensporen langs
het hek een reden voor actie zijn. De bescherming van de kudde wordt niet alleen geregeld door een hek op te
zetten en de onderste draad vrij te houden, maar vraagt veel meer toewijding en het in de gaten houden wat er
rondom zijn dieren gebeurt.
En de toekomst? Goede buren? - maar hoe?
Dus nu hebben we echt de wolf. Maar past dat bij elkaar, een roofdier van dit formaat in het dichtbevolkte land?
Ongeveer negen miljoen mensen woonden in duitse landen in het jaar 1500, ongeveer 22 miljoen in het jaar
1800, gebaseerd op het gebied van het oude Duitse Rijk. In 2019 leven 83 miljoen mensen met elkaar in het
kleine Duitsland (357.582 km2). Gemiddeld 232 inwoners per km2. In het veel kleinere Nederland is het veel
meer. Ongeveer 413 inwoners per km2 in een land van slechts 41.543 km2. Al deze mensen hebben behoeften,
en de landroof voor leefgebieden die al jaren aan de gang is, maakt dit maar al te duidelijk.
Past de wolf hier, in het land met het dichtste wegennet van Europa, met het meest intensieve landgebruik,
landbouw op grote gebieden en weinig ruimte voor een soort met hoge eisen?
De wolf beantwoordde de vraag zelf door zelfstandig terug te keren, ondersteund door de Bern Conventie uit
1979 en de daarop volgende EU-wetgeving. We hoeven alleen maar de randvoorwaarden voor mogelijk
samenleven te verduidelijken. De wolven vormen nog geen grote bedreiging, maar dat kan snel veranderen.
Wanneer ze menselijke nabijheid verbinden met positieve ervaringen, vooral met moeiteloos verworven voedsel.
Daarom is het op de lange termijn voor ons allemaal gevaarlijk als individuele mensen niet stoppen om constant
wolven te benaderen, misschien zelfs voeren en het de menselijke aanwezigheid als nuttig laten ervaren. We
moeten de wolven dus duidelijk maken dat het een voordeel voor hen is om ver bij ons vandaan te blijven. Als
een dier de boodschap niet begrijpt, moet het met een vergunning worden gedood.
Als dergelijke richtlijnen werken, is het ook een duidelijk en noodzakelijk signaal voor de bevolking: wij zorgen
voor jullie, we nemen jullie zorgen en angsten serieus.
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Een situatie waarin Niedersachsen zich momenteel bevind, moet onder alle omstandigheden worden voorkomen.

Minister Olaf Lies, Niedersachsen
20.04.2020
<<In Niedersachsen wordt momenteel, in het district Uelzen, op twee wolven gejaagd. Twee van de
meer dan tweehonderd wolven in Niedersachsen. Niet als begin van een uitroei-campagne, maar omdat
ze veel schapen verscheurden die voldoende beschermd waren. Schapen die natuurgebieden
onderhouden op de Lüneburger Heide of dijken langs de Elbe in goede staat houden.
Er werd zorgvuldig over nagedacht: moeten we het risico lopen dat extensieve begrazing in gevaar
komt omdat een paar wolven gespecialiseerd zijn in het overwinnen van schrikdraad? Ik denk: nee!
We kunnen de betrokken eigenaren van grazende dieren niet in de steek laten.
Iedereen die, ondanks de wolf, enorme inspanningen levert om de begrazing, die zo belangrijk is voor
de natuur, in stand te houden verdient onze solidariteit. Eigenlijk een vanzelfsprekendheid.
En toch worden mensen weer bedreigt en lastig gevallen op sociale media. Herders worden
beschuldigd dat ze niet genoeg hebben gedaan. Jagers zullen de rechtsstaat alleen steunen puur uit
verlangen om te doden. Ambtenaren worden ervan verdacht dat ze lobbyisten steunen.
Ze proberen door hun handelen psychologische druk op te bouwen bij de mensen die dáár een
probleem hebben en het moeten oplossen. Ze doen zich voor als dierenvriend, maar in werkelijkheid
hebben we hier te maken met pure mensenhaat.
Het zijn geen dierenvrienden, het zijn fanatici, activisten. De bescherming van dieren is slechts een
voorwendsel.
Gisteravond werd vuurwerk op de weilanden bij Uelzen gegooid om te voorkomen dat de twee wolven
kunnen worden afgeschoten. Als gevolg hiervan braken honderden schapen (850 schapen in één
nacht) in paniek in het donker door de elektrische afrastering. Een gewetenloze actie die iedereen
shockeert.
Degenen die op deze manier het optreden van de overheid blokkeren, gedragen zich asociaal. Iedereen
die zo handelt en agiteert, zonder rekening te houden met mensen, dieren en de rechtsstaat, moet
verantwoordelijk worden gehouden.>>
https://www.facebook.com/407246432729975/posts/2873834192737841/?d=n
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Samenvatting
- De omgang met wolven in het cultuurlandschap moet niet alleen bepaald worden door de biologie en ecologie
van de soort, maar moet ook altijd bepaald worden door het sociaal-culturele en sociaal- economische kader.
- Er moet onmiddellijk geld stromen en de constructie van de beschermende afrastering moet massaal worden
gepromoot, en niet alleen als de wolf er is, maar al als je de wolf überhaupt wilt verwelkomen.
- Zo snel mogelijk een bufferzone definiëren om het gedefinieerde kerngebied en corridors.
- Meer impliceren uit Duitse richtlijnen, zie grondbescherming. In het kader om voor west Europa gelijke
voorwaarden voor iedereen te creëren.
- Voorzieningen aanschaffen voor onmiddellijke uitbreiding van de basisbescherming tot verhoogde bescherming
na een vermoedelijke aanval door wolven.
- Geen tijdslimiet voor vergoeding van schade door wolven en geen peildatum-subsidie.
- Duidelijke de voorwaarden verwijdering wolf bepalen, bijvoorbeeld na een enkele overwinning van afrastering
van 1.20.
- Oprichting van een permanente landelijke wolvencommissie met de overheid en diverse belangengroepen,
bijvoorbeeld een derde van natuurbeschermingsverenigingen, een derde regering en een derde met
organisaties van boeren, grazende veehouders en jagers.
- Instelling van wolven-vrije zones in gevoelige gebieden / voorkomen van roedel-vorming
- Professioneel gemaakte en verifieerbare aanval-rapporten
- Gestandaardiseerde bemonstering die bijvoorbeeld ook door dierenartsen kan worden afgenomen
- Er moeten meerdere laboratoria beschikbaar zijn om monsters in te sturen. Mogelijkheid tot vergelijking moet
worden gegeven. Bestaande databases met wolven DNA moeten voor alle laboratoria toegankelijk zijn.
- Omkering van de bewijslast met vergoeding voor gedode dieren, het land moet bewijzen dat het geen wolf was,
in geval van twijfel voor het slachtoffer.
- Administratieve procedures voor subsidies en compensaties moeten worden vereenvoudigd. De bestede tijd
mag de verwachte vergoeding niet overschrijden.
- 100% subsidie beschermende maatregelen, inclusief de werkzaamheden voor het opzetten en onderhouden
ervan
- Er moet ook een vergoeding worden betaald voor bewezen gevolgschade
- Neutraal informatie verstrekken aan de bevolking, tijdige informatie aan de bevolking
- Ieder melding onderzoeken, zie voorval gedode geit in Randwijk Gelderland 25.03.2020. Gedrag, vooral van
wilde dieren, is niet voorspelbaar.
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