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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over de wolf in Brabant.
Datum

23 juni 2020
Ons kenmerk

Geachte heer Van der Wel,

C2264965/4711291
Uw kenmerk

Bij brief van 27 mei 2020, ingekomen op 28 mei 2020, heeft u namens de Partij
voor de Dieren fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

S. (Sylvia) Kardon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 43 36

1. Kunt u de informatie uit deze themabijeenkomst aan Provinciale Staten ter
beschikking stellen, bijv. middels een online presentatie en/of een informatieve
themabijeenkomst?

Email

skardon@brabant.nl
Bijlage(n)

Antwoord: De op 15 februari 2019 georganiseerde themabijeenkomst over wolven 1
waar u naar verwijst, betrof een bijeenkomst die wij hebben georganiseerd voor
houders van kleine landbouwhuisdieren, natuurorganisaties en voor andere
geïnteresseerden. In deze openbare bijeenkomst stond een gezamenlijke
voorbereiding op de komst van de wolf centraal met presentaties over de omgang
met conflictsituaties tussen en mens en natuur, over ecologie en
toekomstverwachting van de wolf en over verschillende manieren om schade te
voorkomen. De presentaties van deze bijeenkomst zijn als bijlage bijgevoegd.
Meer informatie over de wolf kunt u vinden op www.brabant.nl/wolf.

2. Bent u bereid binnenkort nog eens een dergelijk (online) themabijeenkomst te
organiseren voor belanghebbenden en geïnteresseerden?
Antwoord: Nee, wij zijn niet voornemens op korte termijn een themabijeenkomst te
organiseren zoals de themabijeenkomst van 15 februari 2019. Gelet op de recente
ontwikkelingen, waaronder die in de gemeente Heusden, ligt onze prioriteit bij het
voorzetten en intensiveren van het overleg met de bij wolvenschade betrokken
partijen en de gezamenlijke inspanning om wolvenschade zoveel mogelijk te
voorkomen. In dat kader komt er, zoals recent toegelicht in de Statenmededeling
Ontwikkelingen wolf in Brabant, een platform wolven in Brabant. Een op een later
moment te organiseren themabijeenkomst kan een logisch en wenselijk vervolg
hierop zijn.

Datum

3. Bent u het met ons eens dat we ons dus moeten voorbereiden op een permanent
samenleven met deze toppredator, ook in Brabant? Zo nee, waarom niet?

23 juni 2020

Antwoord: Ja.
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4. Hoe gaat u de Brabantse samenleving, boeren en burgers, voorzien van de
juiste informatie en voldoende preventieve middelen om conflictarm samenleven
met de wolf mogelijk te maken?
Antwoord: Het mogelijke maken van het conflictarm samenleven met de wolf doen
wij als provincie niet alleen en kunnen wij als provincie ook niet alleen. Dit vraagt
om een gezamenlijke betrokkenheid en inspanning van overheden,
maatschappelijke organisaties, dierhouders en burgers. Zie verder de
beantwoording van de vragen 2, 12 en 13.

5. Heeft u overleg met andere provincies, zoals Gelderland, om hun ervaring met
wolven te gebruiken bij het uitwerken van Brabants beleid? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja. Over de uitvoering van het Interprovinciaal Wolvenplan is
regelmatig overleg met andere provincies, waaronder de provincie Gelderland.

6. Bent u van mening dat het huidige Brabantse beleid voldoende is
uitgekristalliseerd om te voorkomen dat we blijven hangen in crisismanagement en
ad hoc beleid? Zo ja, waaruit blijkt dit?
Antwoord: Het IPO-bestuur heeft, namens de twaalf provincies, het Interprovinciaal
Wolvenplan vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de gezamenlijke
beleidsuitvoering door provincies. Gezamenlijke beleidsuitvoering is gewenst omdat
zwervende wolven grote afstanden afleggen en een leefgebied van een gevestigde
wolf zich niet aan provinciegrenzen hoeft te houden. Zoals gedeputeerde Elies
Lemkes-Straver heeft toegelicht bij de op 5 juni aangenomen Actuele Motie M83
‘Provinciale aanpak wolf’ zetten wij in op twee sporen. Het eerste spoor was
gericht op het op korte termijn vinden van een oplossing voor de grote onrust die
onder dierhouders en inwoners van de gemeente Heusden was ontstaan. Hierbij
hebben provincie, de gemeente Heusden, de ZLTO en de Zoogdiervereniging
intensief gewerkt aan een gezamenlijke aanpak, die inmiddels succesvol is
gebleken. Het tweede spoor is gericht is op het samen met andere provincies
bespreken van de eventuele leemte in het Interprovinciaal Wolvenplan als het gaat
om zwervende wolven die veel problemen veroorzaken zoals in Heusden.

7. Bent u het met ons eens dat het illegaal afschieten van de wolf absoluut
voorkomen dient te worden?
Antwoord: Ja.

8. Bent u het met ons eens dat het vangen en verplaatsen van een wolf juridisch en
technisch niet realistisch is?
Antwoord: Ja, wij onderkennen dat het vangen en verplaatsen van een wolf
complexe uitdagingen met zich meebrengt.
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9. Bent u het met ons eens dat de beste manier om conflicten te voorkomen bestaat
uit het toepassen van preventieve bescherming van kleinvee, bijv. met wolvennetten
en het 's nachts veilig stallen van kwetsbare dieren zoals schapen?

Datum

Antwoord: Ja. Preventie is en blijft een belangrijk uitgangspunt.
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10. Bent u het met ons eens dat het goed afschermen van kwetsbare dieren de
beste manier is om de wolf in de Langstraat te ontmoedigen nog langer in dit
gebied te blijven?
Antwoord: Ja. Preventie van wolvenschade was daarom ook een belangrijk
uitgangspunt in de gezamenlijke aanpak.

11. Bent u bereid om actief voorlichting te geven in de regio Langstraat over de
Wolf, bijvoorbeeld middels een voorlichtingsbijeenkomst, om misverstanden te
voorkomen?
Antwoord: Door ons, de gemeente Heusden en diverse andere partijen is actief
voorlichting gegeven in de gemeente Heusden. Ook hebben de gedeputeerde, de
burgemeester van de gemeente Heusden, de ZLTO en de Zoogdiervereniging een
werkbezoek gebracht aan het gebied. Een voorlichtingsbijeenkomst is wel
overwogen, maar daar is vanwege de Corona-maatregelen vanaf gezien.

12. Kunt u voldoende in de behoefte voorzien? Zo nee, gaat u extra
beschermingsmiddelen aanschaffen?
Antwoord: De primaire verantwoordelijk en wettelijke verplichting om vee te
beschermen ligt bij de dierhouder. Deze verplichting neemt echter niet weg dat wij
kijken hoe wij kunnen helpen. Getroffen veehouders, of veehouders in een regio
met een zwervende wolf, kunnen daarom wolfwerende noodsets in bruikleen
krijgen. Omdat veehouders primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun vee, zijn
deze in beperkte mate beschikbaar en bedoeld als noodoplossing. De behoefte
kan daarom op momenten groter zijn dan waarin wij kunnen voorzien. Hoewel wij
reeds extra noodsets hebben aangeschaft, kunnen wij niet garanderen dat wij
iedereen die daarom verzoekt een noodset in bruikleen kunnen geven.

13. Waar kunnen houders van kleinvee informatie vinden over het toepassen van
preventieve bescherming? Is deze informatie gemakkelijk toegankelijk?
Antwoord: Bij12 geeft hier uitgebreide voorlichting over. In de Faunaschade
Preventie Kit Wolven staat beschreven met welke preventieve maatregelen
dierhouders schade door wolven kunnen voorkomen. Ook is een brochure
beschikbaar over de bescherming van vee. Deze informatie is goed toegankelijk
via de website van BIJ12.

14. Bent u op de hoogte van de mogelijkheid dat vrijwilligers, bijvoorbeeld van
Wolven in Nederland, de kleinveehouders kunnen ondersteunen bij het gebruik
van de wolvennetten? Zijn de schapenhouders ook op de hoogte van deze
mogelijkheid?
Antwoord: Ja, vrijwilligers van de Stichting Wolf-Fencing hebben dierhouders in
Heusden ook geholpen bij het plaatsen van wolfwerende netten.
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Datum

15. Wanneer is dit protocol voor het laatst geactualiseerd? Is het nog steeds
adequaat? Zo nee, wat zou er aangepast moeten worden?

23 juni 2020

Antwoord: Het protocol waar u naar verwijst betreft het Interprovinciaal
Wolvenplan. Deze is op 24 januari 2019 namens de twaalf provincies door het
IPO-bestuur vastgesteld. Zie verder ons antwoord op vraag 6.
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16. Wie is de aangewezen organisatie om de praktische uitvoering van het
wolvenprotocol te effectueren en te coördineren? Doet elke provincie dat apart of
ligt hier een coördinerende rol voor Bij12?
Antwoord: BIJ12 speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het Interprovinciaal
Wolvenplan door provincies. Zo geeft BIJ12 informatie over het voorkomen van
schade, over het melden van wolvenschade en over de wijze van taxatie van
schade en DNA-uitslagen. Daarnaast verleent BIJ12, namens ons, tegemoetkoming
in schade. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u graag naar de
website van BIJ12.

17. Is de provincie, dan wel Bij12, op dit moment voldoende geëquipeerd met
mensen, budget en middelen om het wolvenprotocol uit te voeren? Zo nee, hoeveel
mensen, budget en middelen zijn er nog benodigd, en gaat u deze ook
beschikbaar stellen?
Antwoord: Ja.

18. Bent u het met ons eens dat het verstandig is om als provincies gezamenlijk en
eenduidig op te trekken in het nemen van preventieve maatregelen? Is het mogelijk
om daarvoor via IPO een coördinator aan te stellen?
Antwoord: Zoals in ons antwoord op vraag 13 en 16 toegelicht, heeft BIJ12 een
belangrijke rol bij de uitvoering van het Interprovinciaal Wolvenplan, waaronder
het geven van voorlichting over de preventieve maatregelen die dierhouders
kunnen nemen om schade door wolven te voorkomen. In dat verband heeft BIJ12
ook een Coördinator Wolf.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

ing. H.J. van Herk,
programmamanager Natuurontwikkeling
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Interprovinciaal Wolvenplan 2019:
preventie en schade
Johan Wesselink -Consulent Faunazaken BIJ12

Interprovinciaal Wolvenplan 2019
preventie en schade
ľ ^f.

Operationeel draaiboek wolf - fase 1
(2016)
,
;
Praktijkervaringen 2015-2018
Kennis/ervaringen buitenland
Stakeholdersbijeenkomst 4 juli 2018
Leidt tot Wolvenplan fase 1 t/m 4:
(zwerver/ territoriale wolfZ-paarZ-roedel)
ļţŗr

■y-ó

Wettelijke kaders
• i.v M
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Verdrag van Bern - Europees strikt beschermd
Habitatrichtlijn (bijlage II ' en IV)
strikt beschermd
aantal beheer
CITES (verdrag van Washington) - handel in
dieren of delen ervan
2014: beschermde inheemse diersoort
(wet Natuurbescherming)
^ Art. 7.8 v/d wet: economisch delict
(doden/vangen of verstoren)
^ Ook hybride-wolven: DNA + provinciale
ontheffing doden
WW'®
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Wettelijke kaders
Provincies verantwoordelijk voor:
(binnenlands) beleid
tegemoetkoming in landbouwschade
(BIJ12 gemandateerd)
Rijk verantwoordelijk voor: Europa
(gunstige staat van instandhouding)
Provincie(s) + Rijk voor:
internationaal managementplan(nen)/
monitoring
"
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Samenwerking
Tussen dierhouders:
preventie/bescherming van vee
Tussen provincies:
wettelijke taken/communicatie
Tussen provincies en stakeholders
(bij territorium):
gebiedsproces start
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Samenwerking
Tussen provincies en BIJ 12:
wolvenmeldpunt/monitoring/databeh
eer/onderzoek/preventie/
afhandeling schade.
BIJ12 zoekt samenwerking in de
uitvoering met o.a:
WEnR(onderzoekyDWHC,
Zoogdiervereniging, WiN.
Wolvenloket: operationeel in 2020.
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Gebiedsproces
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Bij vaststelling territorium:
^ Samenwerking stakeholders en
provincie(s)
^ Schadepreventieplan opstellen
(advies BIJ12)
^ Risicolocaties en -bedrijven in beeld
brengen
^ Provincie faciliteert
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Bü Andere samenwerkingsvormen
Provincies + andere
overhedenCRijk/gemeenten)
Provincies + maatschappelijke partners ļļ
en burgers
Samenwerkingsverband Wolven in
Nederland (WiN)
Samenwerking Schapenhouders en
Wolf-fencing
Samenwerking dierenambulance/
politie/ TBO's/Faunabeheer

Communicatie
Principe: wie verantwoordelijk is, is aan zet!
Meerdere overheden: hoogste primair aan zet
Provincies + BIJ12-websites:
^ Algemene basisinformatie wolf/wolvenbeleid
DNA^waarnemingen en verwijzing naar
andere bronnen (b.v. WiN/WEnR)
^ Info over preventie en schade door BIJ12
^ Provincies stemmen af met direct
belanghebbenden(b.v. TBO's)
^ Bij territorium: provincie(s) over
procesvervolg en beleid

Terugkeer wolf
í r

Natuurlijk proces, géén herintroductie!
Veiligheid van mensen niet onderhandelbaar
(tabel wolf/mens)
Positief effect op biodiversiteit (voedselpiramide)
Prooi vooral wilde hoefdieren, maar ook
landbouwhuisdieren
Preventieve maatregelen vee goed mogelijk
Wolf is géén knuffeldier, maar hoort bij de natuur
Wolven zijn adaptief en cultuurtolerant
Wolven zijn streng beschermd

Schade en preventie
nn

Gespecialiseerd in jacht op hoefdieren:
ř„ v
Wilde dieren en vee
Langjarige monitoring Duitsland:
ongeveer 1-1,5 0Zo is vee (waarvan 8207o
schaap)
* Focus interprovinciaal beleid op kleinere
hoefdieren (schaap/geit)

Schade en preventie
Besluit houders van dieren à2,art.1.6:
Een dier wordt, indien het niet in een
gebouw wordt gehouden, bescherming
geboden tegen slechte weersomstandigheden,
gezondheidsrisico's en zonodig roofdieren"
Zonder wolf: 4.000-13.000 jaarlijks gedood of
verwond door hond of vos
’Aanvullende' maatregelen nemen voor
voorkómen wolvenschade
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Zwervende wolf

Schade moeilijk te voorspellen/voorkomen
Onvoorspelbaar óf/waar/wanneer wolf opduikt l
Wolf van 30-70 km per etmaal afleggen
Slechts met extra inspanningen/preventieve
middelen schade te voorkomen
Schade beoordelen aan de hand van foto's/
veldkenmerken/DNA-analyse (24 uur!j
Als: 'wolf niet uit te sluiten' volgt veldbezoek
Dier laten liggen/eventueel afdekken/bellen
NAW-gegevens

Veldbeoordeling
Binnen 24 uur (zo mogelijk) door/in
opdracht van BIJ12
Protocol en taxatierapport wolf
DNA-monsters en (evtueel)
sectie/conditie/soort/geslacht/vraatbeel
d
Foto's landschap/detailopnames
wonden/referentie/GPS-locatie
NAW + bedrijfsnummer (BRS/UBN) en
IBAN (voor eventuele tegemoetkoming)
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Veldbeoordeling
7

íe*

SJ

:

Na DNA kan dode dier > Rendac óf
voor sectie >WEnR (afstand)
Gewond dier: eigenaar óf veearts
beoordeelt situatie t.a.v. behandeling
DNA-analyse biedt uitsluitsel:
maandelijkse Yun'
Eventueel ^eer waarschijnlijk wolf'
door combinatie veldonderzoek/sectie
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Tegemoetkoming schade
»
»
»
»
»
»

Directe schade door natuurlijk, wilde
(beschermde) diersoort
Schade aan niet-bedrijfsmatig gehouden
landbouwhuisdieren in principe niet
Door middel van aanvraag tegemoetkoming van
dierhouder
Redelijkerwijs niet/niet geheel ten laste van
GG/eigenaar
Geen wettelijke Verplichting' volledige
schadeloosstelling
Vervolgschade en bijkomende schade komt niet
in aanmerking

Bü Tegemoetkoming zwervende wolf
Zowel bedrijfs- als hobbymatig gehouden
landbouwhuisdieren. Voorzienbaarheid van schade is
belangrijk.
Zwervend: redelijkerwijs niet te voorzien of/waar
predatie.
BIJ12 beoordeelt conform beleidsregels:
- geen eigen risico
- leges terugbetaald/niet geheven
- preventieve maatregelen niet verplicht
- zeker wolf, danwel zeer waarschijnlijk wolf
(DNA/veldsporen/sectie)
Taxatie: - waarde dier conform richtlijnen
- veeartskosten (maximale waarde dier)
- kosten destructie

Bü Tegemoetkoming territoriale wolf
Wolventerritorium vastgesteld > schade voorzienbaa
Aanwijzingsbesluit GS gebiedsafbakening en
beleidsregels
Dierhouder moet preventieve maatregelen treffen
(conform Faunapreventiekit BIJ12)
Tót 1 januari 2022 geen toetsing bij
schadetegemoetkoming
■T
Tot die tijd: zowel bedrijfsmatig als hobbymatig
Tot die tijd: voorbereiden op nieuwe situatie,
ervaring met gebiedsgerichte preventieplannen,
tijdelijk uitleen preventieve middelen, voorlichting
over preventie.

Tijdelijke preventiemaatregelen
Preventie zorgt voor:
^ minder predatie
^ minder schade(-uitkering)
^ minder specialisatie van de wolf/ook in
belang van de wolf
^ vergroten draagvlak
^ Voorlichting en communicatie heel
belangrijk
^ Ondersteuning met raad en daad

Pilot gebiedsplannen

* Bijdrage in gebruik preventieve
middelen
Provinciale Staten aan zet
* Momenteel vanuit onderzoek BIJ12
pilot met kuddewaakhonden
* Voorlichting over preventie
* Samenwerking met partijen

Bü Gebiedsgericht schadepreventieplan
Aanwijzingsbesluit GS: regioafbakening territorium
Provincie faciliteert deelnemers:
Terreinbeheerders
Landbouw
Ecologische expertise
BIJ12
?
Mogelijke inzet van wélke preventieve middelen
Risicolocaties, -bedrijven en -factor (kwetsbaarheid)
inventariseren
Vaststellen maatregelenpakket (toolbox preventiekit
BIJ12)
Grote procesverantwoordelijkheid bij sector/
initiatiefnemer

Monitoring/rapportage
Monitoring wolf:
» Rapportage Europa
* Verspreiding/ontwikke
ling
* Beperken conflicten
* Ecologische kennis
* Onderscheid zwervend
en territoriaal
(individueel/paar/roedel)
* BIJ12 coördineert
(samen met anderen)
» SCALP-criteria/
« standaard/protocol

Monitoring prooi/beleid/
publieke opinie:
* Onderzoek
leefgebied/obstakels
* Onderzoek wilde
hoefdieren
* Onderzoek andere
predatoren
* Onderzoek preventieeffecten
* Onderzoek houding/
gedrag van publiek

Wolventaken BIJ12
Indicatieve opzet:
(gemandateerde wettelijke taken provincies)
» Monitoring
» Advies en onderzoek
» Schademeldingen
» Methodieken taxatie en prijsbepaling
« Centrale dataregistratie:
-

24/7 meldpunt
protocollen
valideren/verwerken meldingen
SCALP-meldingen > DFF

- Communicatie en voorlichting over bovenstaande

Wat doet BIJ12 niet:
Algemene kennisdeling:
» Communicatie/voorlichting over beleidszaken (rol
provincie/IPO)
» Organiseren wolvenexcursies of -lezingen
(tenzij in relatie tot preventie/schade)
» Deelname aan discussieprogramma's/talkshows
» Opleiden/ondersteunen vrijwilligers:
» veldwerkers/spoorzoekers/wilde prooidieren
» monitoring
« afrasteren
BIJ12 is de waardenvrije uitvoeringsorganisatie
voor de 12 Provincies (IPO)

Werkt voor provincies

Themabijeenkomst Wolven in Nederland
Provincie Noord-Brabont

Ecologie, Status ŭ Toekomstverwachting
15 februari 2019 - Hugh Jansman, Dennis Lammertsma ŭ Arjen de Groot
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Totfimde 2014/2015

Vom 01. Mai 2014 bis 30. April 2015 wurden in Sachsen und Brandenburg vierzehn tote Wölfe
gefunden; darunter vier Welpen, vier Jährlinge und sechs Altwölfe. Sieben Tiere kamen bei
Verkehrsunfällen ums Leben, fünf wurden illegal geschossen.
Tab. 2: Tot gefundene Wölfe in Sachsen und Brandenburg im Zeitraum 01.05.2014 — 30.04.2015. — Wolves
found dead in Saxony and Brandenburg between 1st May2014 — 30th April 2015____________________________

Datum

Land

Alter

Sex

Herkunft

Rudel gesampelt

16.06.2014

SN

Jährllng

m

?

Milkel

Todesursache

13.07.2014

SN

Jährling

w

Niesky

Dauban

illegaler Abschuss

07.08.2014

BB

adult

m

(PL)

Lieberose

illegaler Abschuss

10.09.2014

SN

Welpe

m

Rosenthal

Rosenthal

Verkehrsunfall

20.09.2014

SN

adult

?

?

Zschomo

unklar*

04.10.2014

BB

Welpe

w

Lehnin?

Lehnin

28.12.2014

BB

Welpe

w

?

Ruhland
Forst Hohenbucko

Verkehrsunfall

Przemkow

06.01.2015

BB

adult

m

?

illegal beschossen. In
Mähwerk gekommen,
eingeschläfert
illegaler Abschuss
Verkehrsunfall

15.02.2015

SN

Jährling

w

Dauban

Milkel

Verkehrsunfall

22.02.2015

BB

adult

w

?

auBerfialb

Verkehrsunfall

09.03.2015

SN

Jährling

m

Milkel

Milkel

Verkehrsunfall

29.03.2015

BB

adult**

m

Welzow

Forst Hohenbucko

30.03.2015

SN

adult***

m

Nochten

Spremberg

09.04.2015

BB

Welpe

m

?

Lehnin Raum

*

Skelettreste

** vermutlich der Rüde des Rudels
*** MT2 ("Karl"), Spremberger Rüde

Duitsland: 2014
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illegaler Abschuss
natüdich
Verkehrsunfall

The dispersal route of wolf Naya from Germany,
through The Netherlands into Belgium
Insight from GPS-GSM telemetry on activity patterns &
barrier crossings

N. Stier, H.A.H. Jansman, V. MeiBner-Hylanová D.R. Lammertsma
ienbrück
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Duitsland 2018
Wolf - Canis lupus
Vorkommen in Deutschland
Monitoringjahr 2017/18

Rudel*

SchleswigHolstein

Paare

Einzeltiere**

MecklenburgVorpommern
Hamburg

Bremen

Gesamt

73

30

3

Brandenburg

26
18
13
11

12
4
9

-

-

-

MecklenburgVorpommern

4

3

2

Bayern

i

2

-

Thüringen

-

-

i

Sachsen
Brandenburg
Berlin

Niedersachsen
Sachsen-Anhalt

Niedersachsen
SachsenAnhalt

•ř *
m• •Ir

NordrheinWestfalen

» » V«L*İ
Sachsen

Thiiringen
Hessen

-

Bundesland mít mindestens kurzzeitiger Anwesenheit seit 2000
* Ein Rudel besteht aus zwei adulten Wölfen
mit nachgewiesenem Nachwuchs.
"Territoriale Wölfe

Rheinland-

Saarland

Bayern

Quellen:
BadenWürttemberg

Nov 2018: 73 ro

30 paren
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Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundeszum Thema Wolf (DBBW), Stand 26.11.2018;
Zahlen beziehen sich auf das Monitoringjahr
2017/18; ein Monitoringjahr erstreckt sich von
Anfang Mai bis Ende April des darauffolgenden
Jahres.
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Voedsel
Wildschwein

ÍNABU

17,6 o/o

Reh

Wölfischer

52,7 o/o

Speiseplan

Mm
Rothirsch
15*1 o/o

rdelhen
i
*ï

Damhirsch
fe'V,.r.

6,3 o/o I

*

.

bĩlflţ
Biomasseanteileder BeutekategorienZ-arten in der
Nahrungszusammensetzung der Wölfe aus Deutschland
im Zeitraum 2001 bis 2016. Untersucht wurden 6.581 Kotproben.
Quelte: Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz,
Foto: Jürgen Borris, Grafik: Nicole Stock

- Hasenartige3,50Zo
- unbestimmte Hirschartige 2,4 0żo
Nutztiere 1,10Zo
•7*
- mittelgroíie und kleine Säuger 0,
- Mufflon (Wildschaf) 0,5 0Zo
- unbestimmte Säuger, Wildvögel,'
Fische und Früchte 0,10Zo
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Video: prooiselectie wolven:
Bob Landis & David Mech

What we have Learned
•

'61

YELLOWSTONE
NATIONAL
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Functie Ecosysteem
MF*

*v

Yellowstone NP
^ voor ů. na ^
herintroductie van de wolf
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NATIONAL

GEOGRAMC
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Terugkeer van een
belangrijke schakel in het
systeem, toename
biodiversiteit
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Dode wolf
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Sporenonderzoek locatie
Sectie: ecologisch ŭ veterinair
Monsters voor vervolg onderzoek
Restant > Naturalis

Non-invasieve monitoring Wolf

z
Kİ'.k ' .

i - 3*
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Doelen van onderzoek
Bewijsvoering voor schade uitkeer
Relevante vraag: was het een wolf?
*. Monitoring verspreiding en aantal wolven in NL
Relevante vragen: # welk individu was het?
# eerder ergens gezien?
# territorium 7 vestiging 7 pups?
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Monitoringsstrategie
'V' ' HH

DNA extractie

ä Conservation

genetics:

analyse

Keutel of haar van
potentiele wolf

Individueel monster:
^ Soort
^ Herkomst ( subpopulatie / roedel)
^ Geslacht
^ Individu
^ Hybride?
^ Gen. variatie

Prooirest met
speeksel van
predator

Swab
monster
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Structurele monitoring (veel
monsters noodzakelijk)
^ Populatie omvang
^ Populatie dynamica
^ Ouderschap
^ Turn-over
^ Migrate dispersie route
^ Inteelt niveau

CEwolf consortium
The CEwolf consortium
I arge carnivores, such as the grey wolf (Cam's lupus) the Furasian lynx (I ynx tynx) and the brown bear (Ursus arctos), are naturally
re-expandmg in Europe following conservation measures implemented smce the 1970s They are returning to areas from which they
were absent for decades or even centuries
To aid their conservation and management, the wolf populations in Europe are closely being monitored These monitoring programmes
rely extensively on genetic investigations, based on so-called non-invasive samples animal matenals found in tbe field from which
DMA can be obtained (e g scats, hairs unne) Furthermore the research often involves individuals that move across national borders
which are meaningless to them

CEWOLF

^ Populatie-genetische
monitoring van de Centraal
Europese populatie van wolven.

CFwolf is an international consortium that cooperates on population genetic research of wolves in Central Furope Wolves are e
long-distance dispersers that regularly travel hundreds of kilometres away from their source pack to find partners and new territories
Smce the year 2000 wolves are spreading throughout Western and Central Furope They are reeoloniTmg former habitats in Western
Poland. Germany. Denmark, and Czech Republic, with (up to now) occasional occurrences in neighbouring countries such as the Netherlands
The main aim of (tie Cbwolt consortium is to harmonize genetic mettiodologies and genotype data to allow lor transnational comparisons ot wolf individuals and pack
structures and to allow for a comprehensive understanding of population and range dynamics Consortiums ensure direct compatibility of data produced in different
laboratones and provide the most cost-etteclrve use of limited financial resouices in biodiversity monitoring and conservation by avoiding repetitive genetic analysis. With the
use of molecular techniques we support the monitoring of wolf expansion m Central Europe and aim at a better understanding of the ecological requirements of large
carnivores, their spatial and genetic variation and their potential impact on nature and society

People and institutes involved

CEWOLF
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Forensic Science International: Genetics
ELSEVIER

journal homepage: www.elsevier.com/locate/fsig

Case report

Who is who? Identification of livestock predators using forensic genetic
approaches
Romolo Canigliaa,\ Elena Fabbria, Luigi Mastrogiuseppeb, Ettore Randia
d Laboratoria di Genetica, Istituto Superiore per la Proteaone e 0.6
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Wolf in Europa
Mammal Review
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Alpine
REVIEW

2015

Decades of population genetic research reveal the need for
harmonization of molecular markers: the grey wolf Canis
lupus as a case study

Carpathian
Central European

Baltic
Karelian
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Wolvenmonitoring mei-juli 2018
Individu

PB 24 augustus
2018

22 juni

GW998f (vrouw)
įļ^ţļ

16 mei

GW979m (man)

landgebruik
bos

I

12 mei
31 mei

natuur

intal door wolf gedode schapen in Noord-Nederland

25 mei

bebouwd gebied
29 mei

water

Holwierde

9 maart 2015
ţ september 2017
maart 2018
4) april 2018
Ç mei 2018*

agrarisch

ïermunten O

IESLAND

ā

De Knipe*

Appelscha-Boijl
ļfesterbork

; J13 juni

Oostertiesselen^-..
«ma.1tï-Amsterdam

e0 Kerkenveld
Drogteropslagen

įļ! »

èżsmú*
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De wolf rukt steeds verder op in de noordelijke provincies,

fotoshuītersiock

Wolf blijvertje in Drents-Friese Wold
SASKIA VAN WESTHREENEN
LEEUWARDEN De wolf die schapen
doodbeet in het Friese Langezwaag
en De Knipe is waarschijnlijk een
vrouwtje dat haar territorium ves
tigt nabij het Drents-Friese Wold.

(vier dode schapen) en Langezwaag
(vijf stuks) komt over enkele weken
uitsluitsel.
Sinds drie maanden komen er ge
regeld meldingen uit de grensstreek
tussen Groningen, Drenthe en Fries
land. Onderzoekers van Alterra uit
Wageningen hebben twee verschil-

DNA-profìel wijst
uit: twee wolven,
niet zeker of het
een koppel is

DBVN 15mei'18
3 augustus

50 Km

J
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www.wageningenur.nl/wolven
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Op een heel stil geheim plekje."
De wolven komen uit Duitsland.
Eerste signalen van een mogelijke
nieuwe vestigingsplek kwamen uit
België, waar een vrouwtje haar terri
torium afbakende. In februari maak
te een mannetjeswolf een hele trek
tocht vanuit Duitsland door Oost-

WAGENINGEN

Wolvenmonitoring 2018, augustus - oktober
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Individuen

PB 24 december '18

GWxxxf (vrouw)

GW998f (vrouw)

118-101^

GW960f (vrouw)

107-10 |"\

Landgebruik

117-10

Landbouw
Bos/natuur
Water
Bebouwd
Snelweg

117-10 ļ^r

17-10

GW998f
>26 januari vestiging

06-08
03-09

11-10
11-10
15-10

GW960f:
>27 februari vestiging

29-08

02-09

20 Ki ^motors
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The Wolves of Yellowstone: The first 15 years
1995-2010

2011 Yellowstone Wolf Pack Territories
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~100 wolves
in 10 packs
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Habituated
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Gedrag Ş. fase < > maatschappelijke beleving
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gevestigd

'natuurlijke' kijk op schade ŭ conflict
ARKIVe

Www.arkive.org

i, Sr?

mi

Schade is een menselijk concept!
"human - wildlife conflict is always
human-human value conflict"
"Wildlife management = 900Zo management of people
S 100Zo biology"
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Maatschappelijke beleving

Waardeoriëntaties Natuur
Twee dominerende gedragstypen:
" EGOcentrisme I Dominantie (mens is
belangrijker dan dier & mens mag
dieren gebruiken)
" ECOcentrisme I Mutualisme (mens is
onderdeel van natuur. Natuur verdient
zorg en rechten)
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Werkt voor provincies
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W
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Onderwerpen v

Actueel v

Partners
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U bent hier: Home » Nieuws : Wolvenplan goedgekeurd door provincies

Wolvenplan goedgekeurd door provincies

Voorstel voor een wolvenplan voor
Nederland

24 januari 2019

De 12 provincies - verti
‘interprovinciale wolvc
zullen gaan met zwervi

Sinds 2015 komen regeli
zwervende wolven geric
toenemen. Omdat provi;

Z^

w

Interprovinciaal Overleg
van en voor provincies

INTERPROVINCIAAL
WOLVENPLAN

Wolf terug in Nederland
op

bestaande plan nu uitge
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Oe komst van de wolf (Canis lupus) in
De komst van de wolf in Nederland

Nederland

Vanlmi ét wmkŵwŖ fftood— o» 8 i

Voorstel voor een wolvenplan voor
Neder kind
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www.waaeningenur.nl/wolven
www.wolveninnederland.nl
> Info â waarnemingen e.a.
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Wolven kdart
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Laztnqer

Contactpersonen WENR:
Ecologie
Dennis: dennis.lammertsma@wur.nl
Hugh:

hugh.jansman@wur.nl

DNA bemonstering
Arjen:

g.a.degroot@wur.nl

Hugh:

hugh.jansman@wur.nl

www.waaeninaenur.nl/wolven

Mensen en wilde dieren
Conflict of co-existentie

Oog op Natuur
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Controle door doden
^ Impacts in het verleden
— Uitsterven van soorten
— Verkleining van verspreidingsgebied

n

1825

Q

1975

a i9oo

Bron:Thiel and Ream (1992), Fanshawe at al. (1997), Watson 1977.

û

Invloed van de mens op wilde
(bedreigde) dieren
^ Op grote schaal achteruitgang populatie
— Kleinere genenpoel
^ Lokaal beïnvloedt groter gebied
^ Indirecte effecten
^ Gedragsverandering
^ Ecosysteem
^ Habitat vernietiging

Invloed van wilde (bedreigde) dieren
op de mens en omgeving
^
^
^
^

Angst (rood kapje syndroom)
Dodelijke slachtoffers en gewonden
Overdracht van ziekte
Predatie op vee
— Vee geen anti-predator gedrag
— Competitie met wilde prooisoorten
— Verandering in veehouderij
^ Predatie op wild
— Carnivoren
— Roofvogels
^ Gewas vernieling

Spread of the wolf īn Slovakia and localities with Classic Swine Fever (GSF) in wild boars in 19941998

Mgr. Jana Stmaoovä, 2000

Areas with wotf packs
Areas Wiīhoui wolfpacks

Occuran« of single wolves
Recorded CSF ouibreak

Bron: Vlk lesoochranarske zoskupenie

Wolf records *n Slovakia and places where Classic Swine Fever (C5F) broke out in the years 2001 -2003

iW^
Areas with wolf packs

CSF outbreaks in 2003
C5F oulbreaks in 2002
lSF

Bron: Vlk lesoochranarske zoskupenie

outbreaks in 2001

Verspreiding
Natuurgebieden
Gebied daar net buiten (Grensgebied)
— Carnivoren en wilde prooi
— Mensen en vee
—Jacht
— Recreatie

Aantallen carnivoren
in grensgebied
Wilde prooisoorten
Aanwezigheid van gewassen
Aanwezigheid van vee

Tolerantie van de mens

Carrying
Capacity

„
Sociale
carying capacity

Mens-dier conflict t.o.v. gewassen
Bijvoorbeeld Olifanten en primaten
* De wacht houden
* Afschrikken
* Hekken en barrières
* Sprays en afschrikmiddelen
* Verplaatsen
* Bijenkasten
* Pepers

Wolf-mens conflict in West-Amerika
Uitroeiing in 1930
1970 hoefdieren waren hersteld
1973 wolven wettelijk beschermd
1986 Eerste nest
Project maakte voorkeur habitat duidelijk
Genetische variëteit
Corridors belangrijk

Impact door de mens
Negatief
— Doden van individuen
— Introductie van ziektes (niet van grote invloed)
^ Positief
— Behoud van wolf habitat
— Herstel prooisoorten
— Wolf beschermingsprogramma's

Impact door de wolf
Negatieve
— Aanvallen
— Predatie op vee
— Aanvallen op honden
— Concurrent van jagers
^ Positief
— Symboliek, sterk
— Entertainment
— Economisch

Problemen in Europa

Wolf, beer, lynx en veelvraat
* Grote verspreiding nodig

* Overlap met agrarisch

* Recreatie

Problemen in Europa
Oorzaken conflict

Oorzaken aanval

^ Vaak enkele exemplaren

^ Oplossingen

Verspreiding in Europa
Bruine beer

Europese lynx

Eurasian

(L/n* lyw*} range

Eurasia

European Union

Bwitfi near {Urtps ârtluŭ) range
Eurasia
European union

Source: Data from Chapron et at. 2014,

Wolf

Source:

Data from Chapnon et aí. 2014

Veelvraat

\NoIf (Canis lupus) range

Wolvenne (Oluto çlLítů)

Eurasia

Eurasia

Eunūpeai Union

Source: Data from Chapnon et aí. 2014.

n Union

Source: Data from Chapnon et al, 2014,

Maatregelen
Compensatie programma's
— Amendments to the State aid Guidelines for the agriculture sector to better

address damages caused by wolves and other protected animals

Veebescherming
— Herder
— Livestock guarding dog
— Omheining
^ Controle door jacht

Welke methode
^ Veel wilde prooien aanwezig
— Compensatie en probleemdier verwijderen
^ Vee en wild beiden veel voorkomend
— Preventieve maatregelen
^ Wild sporadisch en veel vee
— Compensatie

Wolven herstellen natuurlijk
EVENWICHT IN EUROPA
De aantallen goudjakhalzen en vossen verminderen en
leiden tot groeiende populaties van knaagdieren en vogels.

:ĩi

De goudįakhals en vos zuilen als
predatoren hun natuurlijke vijand
ontmoeten met de wolf.

Deze aaseters waren bijna verdwenen zonder
de restanten van prooien. Nu de wolf terug is.
komen de Europese ecosystemen weer in
evenwicht en profiteren de aaseters van de
overgebleven resten.

Overpopulatie van herten zorgt voor
overbegrazing van wilgen en berken
die essentieel ziįn voor de rivieren in
Europa. Met de terugkeer van de
wolf zal deze overpopulatie afnemen
naar een nieuw evenwicht.

áísnfllwÊf

naar een nieuw evenwicht.

De wolf is bijna de enige natuurlijke vijand
van het wifdzijn en zal de populatiegruotte van
wildzwijnen verkleinen,

In de 19e eeuw verdween de wolf bijna
compleet in Europa. Zonder de wolf
veranderden de ecosystemen. Hu zijn er
weer meer dan 20,900 wolven in Europa. De
wolf keert terug naar zijn territorium en hersleit
het natuurlijk evenwicht.

Met de af nemende hoeveelheid herten kan de bever
weer genoeg^voedsel vinden langs de rivieren.
iMitĴtutĴ üiiidimūiiud HUūVĒiīruoiu rioiLtm iT.ni i ľū uöi

Het afnemende aantal wildzwijnen vermindert de
hoeveelheid aanvallen op gewassen en schade aan akkers.

Ų ‘į

i

De beverdammen creëren een thuis voor vele
vissen, amfibieën en kleine knaagdieren.
Bevers trekken niet langer de akkers in. op zoek
naar voedsel waarbij ze schade veroorzaken.

www. wilderness-society, org

Compensatie
^ Afhankelijk van
— Plaats
— Soort
— Cultuur

^ Succes bepaalt door
— Snelle bepaling schade
— Snelle en eerlijke betaling
— Transparant proces
— Duidelijke regels
— Lange termijn fonds
— Mogelijkheid van monitoring

Ecotoerisme
^ Vergoeding mitigatie
^ Specifieke compensatie
^ Verzekeringen met toeristenorganisaties
^ Directe inkomsten
Gebruik van dieren voor consumptie

Canmore, Alberta Canada

A

Bear Warning in

Effectl

Numerous grizzly and
black bears in area.
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Living with wildlife: Steve Michel at TEDxCanmore

Educatie

People and Bears Live in Harmony in This Wildlife-Friendly Town. National Geographic

^HTI TSmm

má /rm

A

Wildernis training docenten
European Wilderness Society

Educatie over tijgers

Educatie
•*i»*

SfcflF *«V?-Ä•*l*#v

iā1^'
ÏHKSSŕV

.

CCF Foto's: Lily Vercruijsse
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Toekomst
Is co-existentie haalbaar
^ Bestaat er een alternatief
— Gescheiden landschappen
— Hekwerk

'

1

—
rTiiT

—-Ļįtx
Mams
‘i' - - î*
W*-

Conclusie
Preventieve maatregelen

Ethische principes met biologische en sociale
wetenschappen

Alternatief managementmodel

Conclusie en hoop voor de toekomst

Mens-natuur conflict is onvermijdelijk

Conflicten opgelost of verminderd

Co-existentie mogelijk

Als de intentie en de mogelijkheden
aanwezig zijn

https://www.voutube.com/watch?v=dZtkVWJUőM&feature^outu.be

Dank voor uw aandacht!
Bronnen:
-People and wildlife Conflict or Coexistence?, Rosie Woodroffe, Simon
Thirgood, Alan Rabinowitz
-Large Carnivore Management Plans of Protection: Best practices in EU
Member States. Policy Department for Citizen's Rights and
Constitutional Affairs. Fernándes-Gil et.al.
-European Wilderness Society
-Steve Michel at TEDxCanmore
-Wolves Behavior, Ecology, and Coservation, Edited by L. David Mech and
Luigi Boitani
De kinderen van de nacht over Wolven en Mensen, Dik van der Meulen

9 Ecologisch onderzoek,

Oog op Natuur

i

Natuureducatie en -beleving

Ir. Lily Vercruijsse
Ecoloog/bioloog

Kuddebewakingshonden(KBH)
en aanvullende conflictpreventiemiddelen
^ Wat zijn kuddebewakingshonden (KBH)
^ KBH rassen en typen
^ KBH fabels en feiten
^ Mogelijke inzet van KBH in de Lage Landen
www.canine
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Wat zijn kuddebewakingshonden (KBH)
\ w

\'
\
\

Kuddebewakingshonden, (afgekort KBH), behoren
tot een groep eeuwenoude werkhonden die ontstaan
en geselecteerd zijn om vee te beschermen tegen
roofdieren, maar ook van mensen afkomstige dreiging
zoals diefstal.
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KBH rassen en types
Herkomst

FCI erkenning

Bosnie-Herzegovina/Kroatie

-C 142

Bulgaarse Herdershond (Karakacnan)

Bulgarije

FCI 357

Centraal Aziatische Herdershond (Sredneastiatskaya Ovtcharka;

Centraal Azië regio

FC 335

Grote Pyrenese Berghond (Patou)

Frankrijk

FCI 137

Kaukasische Herdershond (Kavkazskaia Ovtcharka;

Kaukasus bergregīo

-C: 323

Griekse Herdershond (Euenikos Poimenikos;

Griekenland

Tibetaanse Mastiff (Drog-Khyi)

Himalaya regio

Komondor (Komondorck;

Honganie

FC 53

Kuvasz (Kuvaszokj

Hongarije

FCI 54

Herdershond van de Abruzzen (Cane Pastore Abruzzese:

Italië

FC 2Ū1

Herdershond van Siia (Cane Pastore della Silaj

11a ie

Herdershond van Sardinië (Cane Pastore Fonnese:

liane (Sardinië;

Persische Mastiff (Sarabīj

Persie regio

Bosnisch-Herzegovina/Kroatīsche Herdershond (Tornjak)

FCI 230

Tatra (Do!skī Owczarek Podhalanskī)

^oien

FCI 252

Herdershond van Serra da Fstrela (Cao da Serra de Estrela;

Portugal

FCI 173

Herders hond van Castro Laboreiro (Cao de Castro Laboreirc;

Portugal

-C;1/0

Herdershond van Tras-os-Montes (Cao de Gado Transmontanc :

Portugal

Herdershond van Anlentejo (Rafeīrc do Aientejc;

Portugal

FC 95

Roemeens Karpatische Herdershond (Ciobanesc Romanesc Carpatin)

Roemenie

FC 350

Roemeense Raaf Herdershond ( Ciobanesc Romanesc Corb)

roemenie

Roemeense Herdershond van Bucovina (Ciobanesc Romanesc de Bucovina-

Roemenie

FC 357

Roemeense Mīorītīc Herdershond (Ciobanesc Romanesc Mīorītīcj

'ioememe

FCI349

Zuid-Russische Herdershond (Yuzhnorusskaya Ovtcharka:

Oekraïne

FCI 326

Joegoslavische Herdershond (Jugoslovenski Ovcarski Pas-Sarplaninac)

Sar bergregīo

-C i 41

Servische Herdershond (Srpski Pas)

Servîe-Montengrc

Karst Herdershond (Kraski Ovcar)

S ovenie

FC 276

Cuvac (Slovensky Cuvac j

Slowakije

-C 142

Pyrenese Mastiff (Mastin d Aragon;

Spanje

FCI 92

Spaanse Mastiff (Mastin Espanolj

Spanie

FC 91

Akbash (Akbaş Çoban Köpeğī}

Turkije

Kangal, Anatolische Herdershond (Çoban Köpeğī

Į Sivas

Kangal Köpeğī ;

Turkije

FCI 331

Werkhjnen

Vechthjnen

Subtypes

Temperament

KBH fabels en feiten
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Mogelijke inzet van KBH in de Lage Landen

KBH niet onnodig beperken
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Kuddebewakingshonden(KBH)
en aanvullende conflictpreventiemiddelen
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