Missie Statement Wolven In Nederland
Wolven in Nederland is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties die de verwachte
komst van de wolf in Nederland op een zorgzame wijze wil begeleiden. Wij zetten ons in om een
conflictarm samenleven van mens en wolf te realiseren. Dat doen we door mythes en sprookjes van
de waarheid te onderscheiden en objectieve voorlichting te geven en een platform te bieden voor
mogelijke tegenstrijdige belangen.

Doelstelling/wat ons bindt





Wolven in Nederland wil Nederland voorbereiden op een natuurlijke terugkeer van de wolf
Wij beschouwen de wolf als een aanwinst voor de Nederlandse natuur:
o toppredatoren als de wolf horen erbij;
o wolven spelen een belangrijke rol in het gezond houden van prooidierpopulaties;
Wij streven naar een conflictarm samenleven van mens en wolf, hetgeen wil zeggen dat:
o wij streven naar afdoende bescherming voor vee en huisdieren (vooral schapen en
geiten) door het nemen van preventieve maatregelen, begeleiding en onderzoek;
o wij streven naar afdoende financiële compensatie bij eventuele schade middels
schaderegelingen als de voorzorgsmaatregelen onvoldoende zijn gebleken;
o wij willen bevorderen dat wolven de ruimte krijgen om hun eigen natuurlijke gedrag
te vertonen, maar afwijkend en gevaarlijk gedrag wordt niet getolereerd.

Werkwijze










De partners in het samenwerkingsverband Wolven in Nederland dragen bij aan
bovenstaande doelstellingen vanuit hun individuele expertise.
Wolven in Nederland wil het op feiten gebaseerde kennisniveau over de wolf verhogen bij
publiek, pers, bestuurders en stakeholders middels:
o het beschikbaar stellen van informatie via de website www.wolveninnederland.nl en
via social media;
o het organiseren van openbare lezingen en discussieavonden;
o het geven van interviews aan diverse media.
Wolven in Nederland geeft objectieve informatie over zowel de positieve als de negatieve
aspecten van de komst van de wolf.
Wolven in Nederland onderhoudt contacten met nationale en internationale onderzoekers,
beheerders en beleidsmakers om zo het kennisniveau op peil te houden.
Wolven in Nederland biedt een platform voor diverse stakeholders ( veehouders, jagers,
natuurbeheerders, overheden, media enz.) voor discussie en kennisuitwisseling.
Wolven in Nederland zet zich in voor een faire schadecompensatieregeling, alsmede voor
goed toepasbare beschermingsmaatregelen voor schapen en ander vee.
Wolven in Nederland zet zich in voor een werkbaar en actueel wolvenplan voor Nederland.
Wolven in Nederland verzamelt er registreert meldingen van waarnemingen



o mits mogelijk gaat Wolven In Nederland op onderzoek uit om waarnemingen te
verifiëren of schakelt daartoe bevoegde instanties in.
Wolven in Nederland is open, toegankelijk en bereikbaar.

