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Samenvatting
De wolf en de lynx zijn steeds vaker rond de grens van Nederland te vinden. Met de
uitbreidende Franse en Duitse populaties is de kans groot is dat ze op den duur hun
territorium uit zullen breiden tot voorbij de Nederlandse landgrens. Daarom is het van
belang om Nederland voor te bereiden op de komst van deze predatoren. In dit
onderzoek zijn 115 enquêtes (een representatief deel van het limburgse
schapenbestand, krap 10%) afgenomen onder schapenhouders in Limburg als nulmeting
van schade aan schapen bij de afwezigheid van grote predatoren als de wolf of de lynx.
0,51% van de gehouden schapen van de 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg vallen
jaarlijks ten prooi aan een hond of vos. Vergeleken met een Amerikaans onderzoek
(8.12%) is dit zeer laag. Gemiddeld vallen er bij een aanval door hond of vos ruim vier
slachtoffers. Bijna 40% van de 115 geënquêteerde schapenhouderijen heeft in de
afgelopen tien jaar één of meerdere malen te maken gehad met aanvallen van honden
of vossen. Het bleek dat honden vaker aanvallen dan vossen, maar dat vossen in het
totaal meer slachtoffers maken. Bovendien overleven de slachtoffers van een hond de
aanval vaker dan die van een vos. Tussen de bedrijfstakken zijn verschillen in schade
door predatie gevonden. Schapen die worden gehouden ten behoeve van
natuurbehoud en commerciële bedrijven ondervinden meer schade dan
hobbybedrijven. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de grootte van de kudde.
Schapenhouders kunnen hun schapen op verschillende manieren beschermen. Dieren
die (’s nachts) op stal staan, worden minder aangevallen dan dieren die altijd buiten
staan. En dieren die gehouden worden binnen een omheining van schapenraster met
elektrisch raster zijn minder kwetsbaar dan schapen die alleen door een elektrisch
rasters worden beschermd.
De literatuur heeft uitgewezen dat zowel de wolf als de lynx zich eerst op wild richten
en pas op veedieren wanneer niet genoeg wild voorkomt. Voor zowel de wolf als de lynx
is in Limburg voldoende wild aanwezig om predatie op schapen te minimaliseren.
Schade aan vee is echter niet helemaal uit te sluiten. Honden vormen hier weliswaar
een grotere bedreiging in dan wolven, toch is een vroegtijdig managementplan om
Nederland op de komst van grote predatoren voor te bereiden, sterk aan te raden.
Deze plannen zijn in het belang van zowel de schapenhouders als de predatoren (wolf
en lynx) zelf. Buurland Duitsland heeft al uitgebreide managementplannen klaarliggen.
Het zou dan ook verstandig zijn om hier, bij het opstellen van de Nederlandse
managementplannen, een voorbeeld aan te nemen.
de schadecompensatie en wetten van Duitsland in acht te nemen en aan te passen naar
de Nederlandse situatie. Van groot belang is tevens om duidelijke voorlichting te geven
over de grote predatoren. De bevolking dient bekend te zijn met de feiten van wolven in
het wild. Daarnaast dienen de schapenhouders in het bijzonder op de hoogte te zijn van
(kleine) risico’s, de mogelijkheden om vee te beschermen en de
schadecompensatieregeling. Op deze manier wordt de acceptatie van grote predatoren
geleidelijk aan bewerkstelligd en zal Nederland succesvol kunnen samenleven met deze
dieren.
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1. Inleiding
Op 4 augustus 2011 wordt in de Belgische Ardennen met een cameraval onverwachts
een wolf gespot. Drie weken later loopt er, in het Nederlandse Duiven, een dier langs de
snelweg dat door ooggetuigen wordt beschreven als een wolf (Linnartz, 2011). Hoewel
de Nederlandse waarneming niet door deskundigen is bevestigd, lijkt het er op dat
Nederland in de toekomst deel zal gaan uitmaken van het verspreidingsgebied van de
Europese wolf (Canis lupus).
Ook van de lynx (Lynx lynx) is nog geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat hij
daadwerkelijk in Nederland voorkomt. Toch zijn er in de afgelopen tien jaar
zichtwaarnemingen geweest in Limburg, Drenthe en net over de grens in de Duitse
plaats Kranenburg. Volgens Groot Bruinderink kan het om ontsnapte exemplaren gaan
(Bolwerk, 2009; Trouwborst & Bastmeijer, 2010), maar van de Zuid-Limburgse
waarnemingen wordt algemeen aangenomen dat het dieren betreft uit de Eifel of
Ardennen (Mulder, 2009).
Het is aannemelijk dat de lynx en de wolf in de komende decennia vaker in de
Nederlandse natuur zullen worden waargenomen. De lynx en de wolf kunnen per
etmaal grote afstanden afleggen en een (kortstondig) bezoek vanuit onze buurlanden
ligt voor de hand. Ook met de vestiging van deze dieren dient al voorzichtig rekening
gehouden te worden. Aangezien Nederland zich de afgelopen eeuwen zonder wolf en
lynx heeft ontwikkeld, is niemand meer bedacht op de aanwezigheid van deze dieren.
Om Nederland voor te bereiden op de komst van deze grote predatoren is gekeken naar
de manier waarop hiermee in Europa wordt omgegaan.
In het kader van deze studie is onderzoek gedaan naar de predatie die momenteel bij
schapenhouderijen in Limburg optreedt door hond en vos. De kans op het (incidenteel)
voorkomen van de wolf en de lynx is reël aanwezig in Limburg, vanwege de nabije
ligging ten opzichte van de Ardennen en de Eifel. De resultaten dienen als
vergelijkingsmateriaal voor de toekomstige predatie, wanneer de wolf en/of lynx weer
deel uitmaken van de inheemse Nederlandse fauna.
1.1 Probleemstelling
Het hoofddoel van dit onderzoek is de omvang van de predatie op schapen in Limburg in
beeld brengen, die in de afgelopen tien jaar door honden en vossen is aangericht.
Daarnaast is gekeken naar de verschillende aspecten van omgang met grote predatoren
in relevante Europese landen.
1.2 Leeswijzer
Dit rapport is opgedeeld in twee onderdelen:
- Een enquêtering waarin schapenhouders in Limburg zijn ondervraagd over de
predatie bij hun schapen van 2002 tot 2012.
- Een literatuuronderzoek waarin vergeleken wordt hoe andere landen omgaan
met de combinatie van vee en grote predatoren.
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In dit rapport zullen eerst de methoden voor de aanpak van het gehele onderzoek
worden besproken. Daarna zullen de resultaten, conclusie en discussie van het
onderzoek naar predatie op schapen door honden en vossen in Limburg worden
weergegeven. Vervolgens zal de literatuurstudie over grote predatoren (de wolf en de
lynx) en de omgang met grote predatoren in andere landen worden beschreven. Ten
slote zal een analyse worden gemaakt over beide onderzoeken. Eventuele begrippen die
in dit rapport gebruikt worden, staan uitgelegd in het lexicon.
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2. Methode
2.1 Enquêtering
Provincie Limburg heeft een lijst aangereikt met de postcodes van alle
schapenhouderijen in Limburg. Van ongeveer 300 schapenhouders in Limburg zijn
specifiekere adresgegevens verkregen via “Dienst Regelingen”. Deze schapenhouderijen
hebben een korte schriftelijke aankondiging ontvangen, waarna ze telefonisch zijn
benaderd om mee te doen aan de enquête (zie bijlage 1). Uiteindelijk hebben 115
schapenhouderijen meegedaan met deze enquête. De geënquêteerde
schapenhouderijen zijn ondervraagd op het gebied van bedrijfsinformatie (aantal
schapen, manier van schapen houden en omrastering), omvang van de schade (totale
schade, schade per geslacht en leeftijd en schade aangericht door hond of vos) en
tenslotte de invloedsfactoren op de schade (bedrijfsvoering, type omheining, geslacht
en leeftijd van de aangevallen schapen, en de dader). Voor de bedrijfsvoering,
toegankelijkheid en wijze van schapen houden is onderzocht of significante verschillen
aangetoond konden worden. Daarvoor is gebruik gemaakt van de statistische
Chikwadraattoets en onafhankelijke T-toets, die zijn uitgevoerd met behulp van het
computerprogramma SPSS. Tevens zijn, met behulp van het computerprogramma GIS,
kaarten gemaakt van het totaal aantal schapenhouderijen, het totaal aantal schapen en
de locatie van bedrijven met schade (vanuit de enquête) in Limburg.
2.2 Literatuuronderzoek
Voor het literatuuronderzoek is het omgaan met grote predatoren van Frankrijk,
Duitsland, Italië, Polen, en Scandinavië bekeken. Voor deze landen zijn de beschermingen beheersmaatregelen, schadepreventie en tegemoetkoming bij schade bestudeerd.
Deze landen zijn geselecteerd op de overeenkomsten met Nederland, qua wetgeving
en/of qua landschap, en op de aanwezigheid van eventuele bronpopulaties. De manier
waarop deze landen met de grote predatoren samenleven, heeft tot aanbevelingen
geleid voor toekomstige Nederlandse managementplannen. De resultaten van de
literatuurstudie zijn terug te vinden in hoofdstuk 5, “Grote predatoren in Europa”.
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten uit de enquête verwerkt van predatie op
schapen in Limburg door hond en/of vos. De minder relevante resultaten zijn terug te
vinden in bijlage 2.
3.1 Deelname aan enquête
Volgens provincie Limburg zijn in totaal 1254 schapenhouderijen in Limburg gevestigd
(zie bijlage 2, figuur a voor het totaal aantal bedrijven en figuur b voor het totaal aantal
gehouden schapen).
Een krappe 10% van deze schapenhouders heeft deelgenomen aan de enquête. Omdat
vooral de grotere schapenhouders de enquête terugstuurden, hebben de antwoorden
van deze 10% betrekking op meer dan 50% van het totale Limburgse schapenbestand
(zie tabel 1). Dit houdt wel in dat de kleine schapenhouders ondervertegenwoordigd zijn
in de resultaten. De geënquêteerde bedrijven zijn willekeurig verspreid over de gehele
provincie (zie bijlage 1, figuur a en b).
Tabel 1: Aantal schapenhouderijen en schapen in Limburg anno 2012 en het aandeel dat hiervan
geënquêteerd is. De belangrijkste bevindingen zijn vetgedrukt.

Grootte bedrijf
( uitgedrukt in
aantal schapen)
1 t/m 4
5 t/m 49
50 t/m 99
> 99
Totaal
Totaal aantal
schapen

Totaal aantal bedrijven
in Limburg

Aantal geënquêteerde
bedrijven in Limburg

Percentage geënquêteerd

453
689
57
55
1.254

7
56
20
32
115

2%
8%
35 %
58 %
9,2%

35.156

18.133

51,6%

3.2 Informatie over de bedrijven
Bedrijfsvoering
Een klein deel van de 115 geënquêteerde bedrijven, namelijk 10%, houdt schapen ten
behoeve van natuurbeheer. Commerciële en hobby schapenhouderijen vormen de
overgrote meerderheid. Hun aandeel is ongeveer gelijk (zie figuur 1).
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10%
commercieel

44%

hobby
natuurbehoud

46%

Figuur 1: Verhoudingen tussen commerciële bedrijven, hobby schapenhouderijen en bedrijven die
schapen houden voor natuurbehoud van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012.

Hobbybedrijven hebben gemiddeld veel minder schapen per bedrijf dan commerciële
bedrijven en bedrijven die schapen houden ten behoeve van natuurbehoud (zie tabel 2).
Tabel 2: Gemiddeld aantal schapen per bedrijfstak van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg van 2002
tot 2012.

bedrijfstak
Gemiddeld aantal schapen

Commercieel
278

Hobby
21

Natuurbehoud
236

Wijze van schapen houden
Van de geënquêteerde bedrijven houdt de helft zijn schapen uitsluitend buiten. Ruim
een kwart van de bedrijven houdt zijn schapen zowel binnen als buiten en krap een
kwart houdt zijn schapen uitsluitend binnen (zie figuur 2).

29%

21%

binnen
buiten
beide

50%
Figuur 2. Percentage bedrijven die de schapen binnen, buiten of beide houden van 115 geënquêteerde
bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012.

Bescherming tegen indringers
De meest gebruikte omheining, door bijna driekwart van de geënquêteerden, is een
“schapenraster” of “schapenraster met elektrische omheining”. De omrasteringen
“elektrisch raster” en “elektrisch raster en sloot” werden beiden door 10% van de
geënquêteerden gebruikt. De minst voorkomende vorm van omheining waren
“schapenraster met sloot” of “elektrisch raster met sloot” (zie figuur 3).
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Figuur 3: Omrastering van graasgebieden van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012.

3.3 Omvang schade
Bijna 40% van de 115 geënquêteerde bedrijven heeft tussen 2002 en 2011 minimaal één
keer schade opgelopen door hond of vos. Schapenhouderijen met schade hebben
gemiddeld meer schapen dan schapenhouderijen zonder schade (zie tabel 3). Bedrijven
met schade zijn, van 2002 tot 2012, 231 keer bezocht door een predator (hond of vos).
Gemiddeld worden per bezoek door hond of vos vier slachtoffers gemaakt (zie tabel 4).
Tabel 3: Schadegetallen van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburgvan 2002 tot 2012.

Geen schade
Schade
Totaal

Aantal
bedrijven
72
43
115

Percentage
bedrijven
63%
37%
100%

Totaal aantal Gemiddeld aantal schapen per bedrijf
schapen
in 2012.
3.803
53
14.330
333
18.133
157

Tabel 4: Omvang van de schade van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012.

Beschrijving
Aantal bedrijven met schade over 10 jaar
Aantal slachtoffers over 10 jaar
Totaal aantal bezoeken over 10 jaar
Gemiddeld aantal slachtoffers per bezoek

Aantallen
43
918
231
3,9

Gedode en gewonde schapen
Bij de geënquêteerde bedrijven wordt 0,51% van de gehouden schapen jaarlijks
aangevallen. Hierbij raken meer schapen gewond (55%) dan dat er gedood worden
(45%) (zie tabel 5).
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Tabel 5: Totaal aantal schapen van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012 en
gemiddeld aantal slachtoffers van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg per jaar.

Beschrijving
Totaal aantal schapen in geënquêteerde bedrijven in 2012
Gemiddeld aantal slachtoffers per jaar
Gemiddeld aantal gewonde schapen per jaar
Gemiddeld aantal gedode schapen per jaar

Aantal schapen
18.133
92
50
42

Verdeling over leeftijd en geslacht
Van de gedode dieren behoort ruim 80% tot de lammeren. Van de gewonde dieren
behoort ruim 70% tot de lammeren. Dit hoge aandeel moet wel geplaatst worden naast
het totale aandeel van lammeren in de kudde. Een kudde bevat doorgaans meer
lammeren dan ooien of rammen, maar exacte aantallen varieren per bedrijf. Het totaal
aantal gedode dieren ligt iets hoger bij lammeren dan bij rammen of ooien. (zie tabel 6
en de aantallen omgezet in percentages in bijlage 1, figuur c).
Tabel 6: Gewonde en gedode ooien, rammen en lammeren van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg
van 2002 tot 2012.

Aantallen
Gewond
Gedood
Aangevallen

Rammen
7
3
10

Ooien
139
75
214

Lammeren
357
337
694

Totaal
503
415
918

Toename van de schade over 10 jaar
Er is een lichte stijging significant aangetoond in het aantal bedrijven met schade per
jaar, met een toename van één bedrijf per twee jaar (zie figuur 4).

Figuur 4: Aantal bedrijven met schade per jaar. De regressielijn (rood) is significant afwijkend van 0 (p=0,037 < α=0,05).
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Schadevergoeding
Van de bedrijven die tussen 2002 en 2011 schade op hebben gelopen, heeft 20% een
schadevergoeding gekregen. De oorzaak van dit lage percentage ligt vaak bij een
onbekende oorzaak van de schade (welke predator verantwoordelijk is geweest voor de
schade). Ook wordt bij een laag schadebedrag niet altijd een schadevergoeding
aangevraagd.
3.4 Invloedsfactoren op schade
Bedrijfsvoering
Van de schapenhouderijen die schapen houden ten behoeve van natuurbeheer, heeft
58% van 2002 tot 2012 minimaal één keer schade opgelopen door vos of hond. Bij de
hobby schapenhouderijen heeft krap een kwart (22%) te maken gehad met schade,
terwijl de commerciële schapenhouderijen hier tussenin zitten (47%) (zie figuur 5).

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

schade

30,0%

geen schade

20,0%
10,0%
0,0%
commercieel

hobby

natuurbehoud

Figuur 5: Percentage bedrijven met of zonder schade ingedeeld per bedrijfstak van 115 geënquêteerde
bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012.

Hoeveel schade de gedupeerde bedrijven hadden, is statistisch onderzocht en verschilt
per bedrijfstak. Het “verwachte” aantal bedrijven met veel schade (dit is de statistisch
uitgerekende gemiddelde waarde) bij commerciële bedrijven en bedrijven die schapen
houden ten behoeve van natuurbehoud, is significant lager dan het aantal bedrijven dat
daadwerkelijk schade heeft ondervonden. De “verwachte” waarde van het aantal
bedrijven met veel schade bij hobbybedrijven is echter hoger dan de daadwerkelijke
hoeveelheid bedrijven met veel schade. Geconcludeerd kan worden dat naar
verhouding hobbybedrijven ten opzichte van de andere twee bedrijfstakken significant
minder schade hebben opgelopen (zie tabel 7).
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Tabel 7: SPSS output; Hoeveelheid schade per bedrijf bij verschillende bedrijfstakken van 115 geënquêteerde
bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012. De grootste significant verschillende waarden zijn met rood gemarkeerd
(Chi-kwadraat toets: DF=4; p=0,000 < α=0,05).

Doel

Beschrijving
schade

geen schade

commercieel

Waarde uit enquête

veel schade

41

5

73

30,8

34,6

7,6

73,0

8

11

0

19

Verwachte waarde

8,0

9,0

2,0

19,0

Waarde uit enquête

14

3

7

24

10,1

11,4

2,5

24,0

49

55

12

116

49,0

55,0

12,0

116,0

Waarde uit enquête

Verwachte waarde
Totaal

natuurbehoud Totaal

27

Verwachte waarde
weinig schade

Hobby

Waarde uit enquête
Verwachte waarde

Wijze van schapen houden
Van de bedrijven waar schapen enkel buiten worden gehouden, ondervond meer dan
de helft (56%) schade. Van bedrijven waar schapen binnen of gedeeltelijk binnen
worden gehouden ondervond respectievelijk 8% en 18% schade (zie figuur 6).
40

Aantal bedrijven

35
30
25
20

Schade

15

Geen schade

10
5
0
Binnen

Buiten

Buiten en
Binnen

Figuur 6: Aantal bedrijven met en zonder schade, ingedeeld op het binnen of buiten houden van schapen,
van 115 geënquêteere bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012.
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De mate van schade bij de gedupeerde bedrijven is statistisch onderzocht en is per
locatie (binnen of buiten) verschillend. “Het verwachte” aantal bedrijven met veel
schade (de statistisch uitgerekende gemiddelde waarde) die schapen buiten houden is
veel lager dan het aantal bedrijven die daadwerkelijk schade schade hebben
ondervonden. De “verwachte” waarde van het aantal bedrijven met veel schade die
schapen (gedeeltelijk) binnen houden is hoger dan de daadwerkelijke hoeveelheid
bedrijven met veel schade. Geconcludeerd kan worden dat schapen die buiten worden
gehouden naar verhouding significant meer schade ondervinden dan schapen die
(gedeeltelijk) binnen worden gehouden (zie tabel 8).
Tabel 8: SPSS output; Hoeveelheid schade per bedrijf bij verschillende wijzen van schapen houden
van 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012. De grootste significant afwijkende
waarden zijn in rood aangegeven (Chi-kwadraat toets: DF=4; p=0,0000 < α=0,05).

Beschrijving
Schade

geen schade

Waarde uit enquête

binnen

Beide

Totaal

22

28

73

36,5

15,1

21,4

73,0

16

1

2

19

Verwachte waarde

9,5

3,9

5,6

19,0

Waarde uit enquête

19

1

4

24

12,0

5,0

7,0

24,0

58

24

34

116

58,0

24,0

34,0

116,0

weinig schade Waarde uit enquête

Verwachte waarde
Totaal

buiten
23

Verwachte waarde

veel schade

Locatie

Waarde uit enquête
Verwachte waarde

Bescherming tegen indringers
Tweederde van de bedrijven die gebruikmaken van uitsluitend een “elektrisch raster”,
heeft te maken gehad met schade door vos of hond. Bij gebruik van een
“schapenraster” heeft ruim 40% van de bedrijven schade opgelopen. Betere resultaten
levert de combinatie van “schapenraster met elektrisch raster”. Slechts een derde van
de bedrijven met deze omheining heeft schade opgelopen. Bij een combinatie van
“schapenraster, elektrisch raster en sloot”, heeft een kwart te maken gehad met
schade. (zie figuur 7 voor absolute getallen en bijlage 1, figuur d voor de percentages).
Bedrijven met een “sloot en elektrisch raster” rond het graasgebied, hebben nooit
schade gehad. Omdat deze combinatie weinig voorkwam, kan dit gunstige resultaat ook
een toevalligheid zijn geweest.
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Figuur 7: Aantal bedrijven met en zonder schade ingedeeld op type omrastering van 115 bedrijven in
Limburg van 2002 tot 2012.

Toegankelijkheid voor publiek
Er is nauwelijks een verschil in hoeveelheid schade (“veel schade” of “weinig schade”)
tussen bedrijven die wel of niet officieel opengesteld waren voor publiek (zie bijlage 1,
figuur e). Tevens is geen significant verschil aangetoond in aantal slachtoffers tussen
bedrijven die wel of niet officieel opengesteld waren voor publiek. (Onafhankelijke Ttoets: DF= 114; p=0,703 > α=0,05).
Vossen en Honden
Van de bedrijven die van 2002 tot 2012 schade hebben gehad, wijst de helft de hond
aan als schuldige. Een derde van de getroffen bedrijven wijst de vos aan als dader. Bij de
overige bedrijven is de dader onbekend. Het aantal slachtoffer eisende bezoeken van
een vos, is vergelijkbaar met dat van de hond. De vos veroorzaakt per bezoek echter
meer dan anderhalf keer zoveel slachtoffers als de hond. (zie tabel 9).
Tabel 9: Gemiddeld aantal slachtoffers en aanvallen door honden en vossen van 115 geënquêteerde
bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012.

Beschrijving
Aantal bedrijven met schade over 10 jaar
Aantal slachtoffers over 10 jaar
Totaal aantal bezoeken over 10 jaar

Vos

Onbekend

Hond
14
501
84

22
280
80

7
137
67

Totaal
43
918
231
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Gemiddeld aantal slachtoffers per bezoek

6

2,0

3,6

3,9

Een ander verschil tussen hond en vos is dat vossen van 2002 tot 2012 bijna uitsluitend
lammeren (98%) en slechts sporadisch ooien (2%) hebben aangevallen. De aanvallen van
honden waren ongeveer gelijk verdeeld over de lammeren en ooien. Tijdens de
onderzoeksperiode is slechts sporadisch een ram aangevallen. Dit lage aantal ligt voor
de hand, omdat er waarschijnlijk weinig rammen bij de kudde liepen. (zie tabel 10).
Tabel 10: Aantal rammen, ooien en lammeren gedood door vossen of honden bij 115 geënquêteerde
bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012.

Geslacht/ leeftijd schaap
Ooien
Rammen
Lammeren

Vossen
9
2
490

Honden
146
5
129

Onbekend
59
3
75

Een laatste verschil tussen vos en hond is dat vossen even veel schapen doden als
verwonden. Honden doden ongeveer 40% en verwonden 60% van de schapen die ze
aanvallen. Per bezoek doden vossen twee keer zoveel schapen als honden schapen
doden (zie tabel 11).
Tabel 11: Aantallen gedode en gewonde schapen door vossen en honden van 115 geënquêteerde
bedrijven in Limburg van 2002 tot 2012 en per bezoek.

Gewond of gedood
Gedode schapen van 2002 tot 2012
Gewonde schapen van 2002 tot 2012
Gedode schapen per bezoek
Gewonde schapen per bezoek

Vossen
250
251
3
3

honden
118
162
1,5
2

Onbekend
47
90
0,2
0,4
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4. Conclusie van de resultaten
Bijna 40% van de geënquêteerde schapenhouderijen heeft in de afgelopen tien jaar één
of meerdere malen te maken gehad met aanvallen van honden of vossen. Ongeveer
0,51% van het schapenbestand van de 115 geënquêteerde bedrijven in Limburg valt
jaarlijks ten prooi aan hond of vos. Het gaat hierbij om bijna honderd schapen per jaar.
Iets minder dan de helft hiervan overlijdt, terwijl de rest gewond raakt. Gemiddeld
vallen er bij een bezoek van een hond of vos ruim vier slachtoffers.
Honden vallen een kudde schapen vaker aan dan vossen, maar vossen maken in
totaliteit meer slachtoffers dan honden. Bovendien sterven de slachtoffers van een vos
vaker dan slachtoffers van een hond. Opvallend is dat vossen het vrijwel alleen gemunt
hebben op lammeren, terwijl honden ook naar ooien grijpen.
De wijze waarop schapen worden gehouden is van invloed op hun kwetsbaarheid.
Schapen die buiten lopen zijn kwetsbaarder dan schapen die (gedeeltelijk) binnen staan.
De keuze van omheining speelt eveneens een rol. “Elektrische rasters” bieden de minste
bescherming. Een combinatie van “schapenraster met elektrisch raster” biedt een vrij
goede bescherming, maar levert in 33% van de gevallen schade op. De combinatie van
een “sloot en elektrisch raster” heeft bij de ondervraagden geen schade opgeleverd.
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5. Grote predatoren in Europa
De wolf en de lynx komen inmiddels weer in toenemende mate in Europa voor. Dit
hoofdstuk beschrijft eerst algemene informatie en de verspreiding van de wolf.
Vervolgens wordt per land gekeken naar de populatieontwikkeling en wetgeving met
betrekking tot bescherming van de wolf en de compensatie van schade aan vee. Hierbij
wordt eerst aandacht geschonken aan Duitsland en Frankrijk, landen met wolven die de
oversteek naar Nederland relatief snel kunnen maken. Daarna komen Italië en Polen
aan bod waar de bronpopulaties van Duitsland en Frankrijk voorkomen. Vervolgens
wordt de situatie in Scandinavië bekeken, vanwege de hoge mate aan onderzoek die in
deze landen naar wolven is uitgevoerd. De populatie in Spanje en Oost-Europa zijn niet
behandeld omdat deze populaties te ver van Nederland af liggen en de omstandigheden
weinig overlap hebben met Nederland. In figuur 8 worden deze populaties toch
weergegeven, samen met de ander Europese populaties. Op het einde van dit hoofdstuk
zal van de lynx het voorkomen, verspreidingsgebied in Europa en de predator-prooi
interactie worden besproken. De wetgeving met betrekking tot de lynx is in alle landen
hetzelfde (zie tabel 13). De Europese lynxpopulatie is kleiner dan de wolf en vertoont
meer overlap over verschillende landen, om deze redenen is deze paragraaf minder
uitgebreid.
1. Iberische populatie
2. Alpennine populatie
3. Italiaanse populatie
4. Dinarische-Balkan populatie
5. Karpatische populatie
6. Baltische populatie
7. Karelische populatie
8. Scandinavische populatie
9. Duitse populatie

Permanent
Incidenteel
Figuur 8: De volledige Europese populatie van de wolf in 2009. Hierop is te zien dat de verspreidingen
(rode pijlen) richting het Noordwesten bewegen (Greco, 2009).
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Tabel 12: Populaties en wetgeving van de lynx in verschillende Europese landen in 2001. Er vindt ook veel
overlap plaats tussen sommige landen. De lynx geniet in alle landen internationale bescherming (KORA,
2004).
*tot de Pan-Alpen behoren Frankrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Slowakije
(Molinari-Jobin et al., 2003).

Pan-Alpen*

Geschatte
Populatiegrootte
90-120

Polen

179

Finland

826

Noorwegen

327

Zweden

1500

Wetgeving

Uitzonderingen

Bern Conventie
Habitatrichtlijn
Bern Conventie
Habitatrichtlijn
Bern Conventie
Habitatrichtlijn
Bern Conventie
Habitatrichtlijn
Bern Conventie
Habitatrichtlijn

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

5.1 De Europese wolf
5.1.1 Territorium
De grootte van een wolventerritorium wordt voor ongeveer 33% verklaard door de
hoeveelheid prooi waar de roedel zich mee kan voeden (Mech & Biotani, 2003;
Jedrzejewski et al., 2007). Er zijn roedels gedocumenteerd met een territorium van 33
km² en roedels met een territorium van 4335 km². Van een roedel in Alaska is zelfs
bekend dat deze in 6 weken tijd een oppervlakte bestreek van 6272 km² (Mech &
Biotani, 2003). Ook de breedtegraad waar het territorium zich op bevindt, speelt een rol
in de grootte ervan. Hoe noordelijker een territorium ligt, hoe groter het oppervlakte.
Sommigen zien dit als een extensie van de relatie tussen prooibiomassa en
territoriumgrootte. Naar mate de breedtegraad stijgt, neemt de productiviteit van
planten af en daarmee ook de dichtheid van prooidieren (Jedrzejewski et al., 2007;
Mech & Biotani, 2003).
De manier waarop wolven zich over een territorium verspreiden, is sterk afhankelijk van
de dispersie van de prooidieren. De wolf jaagt daar waar prooidieren veel voorkomen en
vermijdt plekken waar ze niet komen, zoals moerassen en hooggebergtes in de winter.
Holen worden meestal uit de buurt van overgangen naar naburige territoria gegraven.
Dit voorkomt confrontaties met andere roedels tijdens de kwetsbare periode van de
jongen (Mech & Biotani, 2003). Een onderzoek naar twaalf Finse roedels toonde aan dat
steden, dorpen, wegen en landbouwvelden op minder dan 1600 meter actief werden
vermeden bij de selectie van een hol. De roedels werden aangetrokken tot bosschages
van vroege successiestadia, waar holen werden gemaakt op plaatsen met een gewenste
begroeiing en uitzicht. Het is echter ook mogelijk dat bosschages zelf geen criterium
waren voor de selectie, maar dat deze keuze veroorzaakt wordt door de achtervolging
van het prooidier eland (Alces alces), dat de voorkeur geeft aan vroegere
successiestadia. Bostype en grondsoort hebben geen invloed hebben op de selectie van
een hol (Kaartinen et al., 2010). De karakteristieken van een hol kunnen per locatie sterk
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verschillen, afhankelijk van de omgeving kan het de vorm hebben van een grot, een gat
in de grond, een verlaten beverburcht, een holle boom of zelfs een oppervlakkige kuil
(Mech & Biotani, 2003; Kaartinen et al., 2010).
5.1.2 Roedelvorming
De basiseenheid van een wolvenroedel is een territoriaal paar met enkele
nakomelingen, met een gemiddelde grootte van drie tot elf wolven. Variaties treden op
als familie of nakomelingen bij het paar blijven. In een gezonde populatie kan een
wolvenpaar elk jaar jongen krijgen. Deze nakomelingen blijven 10-54 maanden bij hun
ouders, maar onder normale omstandigheden verlaten ze de roedel altijd, op zoek naar
een partner, voedselbronnen en een eigen territorium (Mech & Biotani, 2003).
Roedels van alleen mannetjes komen minder vaak voor en dan alleen totdat een
vrouwtje is gevonden en een paar gevormd kan worden. Het vormen van wolvenparen
vindt jaarrond plaats, maar hoe dit precies verloopt is nog onduidelijk. De geur- en
markeringssignalen spelen hier wel een significante rol in. Deze signalen geven
informatie over de aanwezigheid van potentiële partners binnen een territorium. Zodra
twee willige individuen zich in dezelfde regio bevinden, kan een paar binnen enkele
dagen ontstaan.
Gemiddeld worden wolven vanaf 12 maanden geslachtsrijp en elke wolf die
geslachtsrijp is, zal zich ook proberen voort te planten. Het kan echter nog enkele jaren
duren voor een individu daadwerkelijk paart. Jonge wolven zien soms tijdelijk van
voortplanting af, zolang ze in hun natale roedel verblijven. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door de aanwezigheid van een ouder dominant mannetje. Binnen een
roedel wordt meestal maar één worp per jaar geproduceerd, door het dominante
vrouwtje. De andere wolven in de roedel helpen in zulk geval bij de opvoeding.
Individuele nieuwe wolven hebben verschillende manieren waarop ze, binnen een
bestaande populatie, aan een positie kunnen komen om voort te planten: Ze kunnen
afwachten tot in hun natale roedel, of een naburig roedel, een dominante positie
vrijkomt; een ondergeschikte “extra broeder” worden binnen de roedel; een nieuw
territorium claimen, binnen de bestaande territoria of een actieve broeder afzetten en
zijn positie overnemen. Deze tactieken worden zowel door mannetjes als vrouwtjes
toegepast.
Individuele wolven die op zoek zijn naar een nieuwe partner en eigen territorium,
kunnen een oppervlakte bestrijken van meer dan 10.500 km². Tijdens deze dispersie is
het mogelijk dat grote afstanden in vrijwel één richting worden afgelegd. Er zijn
migraties van 886 km bekend, waarbij snelwegen over zijn gestoken en steden zijn
gepasseerd. Het komt echter vaker voor, dat verspreidende individuen een territorium
claimen of zich bij een roedel voegen dat binnen 100 kilometer van hun natale roedel
ligt. (Mech & Biotani, 2003)
5.1.3 Predator-prooi relatie
Uit onderzoeken in Europa blijkt dat grote predatoren (wolf en lynx) de voorkeur geven
aan wilde hoefdieren en in mindere mate gedomesticeerd vee aanvallen. Wanneer
conflicten ontstaan tussen grote carnivoren en vee, worden deze voornamelijk door
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wolven veroorzaakt (Vos, 2000; Nowak et al., 2011; Cozza, 1996). De Italiaanse
berenpopulatie beperkt zich bijvoorbeeld tot een kleine subpopulatie in de oostelijke
Alpen en de centrale Apennijnen, waardoor deze soort hier minder vaak verstoringen
veroorzaakt (Gazzola et al., 2005; Cozza et al., 1996). Ook de lynxpopulatie zorgt door
zijn specialisatie op reeën minder vaak voor verstoringen (Odden et al., 2006; Odden et
al., 2008; Stahl et al., 2001).
In Polen zijn fecale onderzoeken gedaan naar het dieet van lokale wolvenpopulaties,
waaruit bleek dat 94,8% van de totale biomassa die geconsumeerd werd, bestond uit
wilde hoefdieren (Nowaket al., 2011). Het gebied in Polen bestaat weliswaar
voornamelijk uit grote bossen met weinig gedomesticeerd vee, deze resultaten worden
bevestigd door eerder onderzoek (Müller S. , 2006; Gazzola et al., 2008). In deze
onderzoeken is ondervonden dat wolven een sterke voorkeur geven aan wilde
prooidieren, mits deze in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn. In Duitsland is eenzelfde
fecaliën onderzoek uitgevoerd. Van de 1468 fecaliën die geanalyseerd zijn, behoorde
95,5% van de overblijfselen tot wilde hoefdieren (met als voornaamste; ree en edelhert,
respectievelijk 52,2% en 25,0%). In Portugal is onderzoek gedaan naar twee gebieden
waar juist veel gedomesticeerd vee rondloopt en weinig aanbod aan natuurlijke
prooidieren is. In beide gebieden bestond de geconsumeerde biomassa voor meer dan
95% uit gedomesticeerd vee (met name geit en paard) (Vos, 2000). Onderzoek heeft
aangetoond dat in de Abruzzen (Italië), een gebied waar veel klachten komen van
predatie door grote predatoren, slechts 4,1% van de boeren vaker dan 2 maal per jaar
schade ondervindt. Van de 563 ondervraagden had 87,9% jaarlijks minder dan één
schadegeval. Het aanbod aan wilde hoefdieren speelt ook belangrijke, sturende rol bij
de vermijding van schade aan veedieren (Cozza et al., 1996). In 2007 is onderzocht
welke impact de wolvenpopulatie heeft op de veeboeren van Arezzo (Toscane, Italië).
Slechts een beperkt gebied binnen de provincie ervaart systematische schade door
wolven: Een klein deel van de schapenhouders (6%) was verantwoordelijk voor een
groot deel van alle schade aangiftes (38%) én sterftegevallen (37%). Deze aanvallen
vonden voornamelijk plaats in het bergachtige deel van de provincie, waarvan bekend is
dat er een wolvenpopulatie aanwezig is (Gazzola, 2008). In 2004 is aangetoond dat ook
in andere delen van Italië relatief meer resten van wilde hoefdieren, dan van veedieren,
aangetroffen worden in de uitwerpselen van wolven. Het onderzoek, naar de predatie
van wolven op wilde en gedomesticeerde hoefdieren in de westelijke Alpen, toonde aan
dat gedomesticeerde hoefdieren in de winter slechts in 0.3% van de gevallen prooi zijn
geworden van de wolf. In de zomer bleek dit percentage te stijgen tot 19%. Toch blijft
het aandeel van hertachtigen significant hoger, zowel in de winter (84,2%) als in de
zomer (54,3%) (Gazzola et al., 2005). Een vergelijkbaar patroon werd gevonden tijdens
een onderzoek naar drie gebieden, in Centraal en Noord-Italië, (representatief voor de
Alpen, de Appenijnen en Mediterrane ecosystemen) met elk een groot aanbod aan
(verschillende) wilde hoefdieren. In alle drie de onderzochte gebieden bestond het dieet
voornamelijk uit wild (89,4 tot 95,1% van de onderzochte fecaliën) en werden veedieren
nauwelijks genuttigd (8%) (Captani et al., 2004). De provincie Limburg huist een
reeënpopulatie die voldoende in de voedselbehoefte van de wolf zal kunnen voorzien.
Deze populatie bestond eind 2011 uit 3800-7200 individuen (Alfred Melissen, 2012).
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5.2 Europese populaties van de wolf
De Europese wolf (Canis lupus) is een roofdier dat in staat is om in een grote
verscheidenheid aan omgevingen te overleven. Toch heeft de West-Europese
wolvenpopulatie de afgelopen tweehonderd jaar een drastische daling meegemaakt. In
de periode van 1800 tot 1960 zijn veel populaties door de mens bejaagd en uitgeroeid.
Ook de Nederlandse populatie is in de 19e eeuw tot uitsterven gedreven. Het laatste
Nederlandse individu is bij Heeze in Brabant (1897) waargenomen. In Limburg was op
dat moment al 8 jaar geen wolf meer gesignaleerd. Voortplantingen waren hiervoor al
geruime tijd niet meer vastgelegd (Trouwborst & Bastmeijer, 2010; Loos en Linnartz,
n.d.).
Na een bottleneck tussen 1960 en 1970, heeft de Europese populatie zich enigszins
kunnen stabiliseren en sindsdien heeft de soort zich weer kunnen verspreiden over
gebieden waar ze voorheen uitgestorven waren, zoals delen van Spanje en Italië. Met
name in de afgelopen twintig jaar is de Europese populatie flink gegroeid. De Duitse en
Franse populaties hebben een sterke groei doorgemaakt tot respectievelijk 60 en 150
individuen. Deze gestage groei wordt voor een groot deel veroorzaakt door de huidige
juridische bescherming (Bern conventie en habitatrichtlijn) die de wolf geniet. Tabel 12
geeft een overzicht van de populatiegrootte en wetgeving van de wolf van verschillende
Europese landen. De beschermde status heeft ertoe geleid dat de menselijke vervolging
drastisch is gedaald, wat voorheen de voornaamste rol speelde in de achteruitgang
(Salvatori & Linnell, 2005; Trouwborst & Bastmeijer, 2010). De wolf heeft een groot
vermogen om zich aan te passen aan een verscheidenheid aan omgevingen. De enige
limiterende factor die hierin optreedt, is het vinden van een geschikte paringsplaats
buiten het zicht en met voldoende voedsel en water ter beschikking (Trouwborst &
Bastmeijer, 2010).
Tabel 13: Populatiegrootte en wetgeving van de wolf in verschillende Europese landen. De wolf geniet in
alle landen internationale bescherming. Alleen Polen en Finland vormen een uitzondering op de
bestaande internationale wetgeving.
Populatiegrootte
Wetgeving
Uitzonderingen
Italië
500-800
Bern Conventie
Geen
Habitatrichtlijn
Polen
750
Bern Conventie
Geen Bern conventie
Habitatrichtlijn
wetgeving voor de wolf.
Duitsland
41
Bern Conventie
Geen
Habitatrichtlijn
Frankrijk
150-180
Bern Conventie
Geen
Habitatrichtlijn
Finland
205-250
Bern Conventie
Afschot mogelijk in het
Habitatrichtlijn
noorden
(rendierdistrict)
Noorwegen
32-34
Bern Conventie
Geen
Habitatrichtlijn
Zweden
200-240
Bern Conventie
Geen
Habitatrichtlijn
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Huidige populaties liggen verspreid door heel Europa (zie figuur 8, 9, 10 en 11). Met
name individuen van de Franse en Duitse populaties zullen de oversteek naar Nederland
relatief snel kunnen maken (Salvatori & Linnell, 2005).
Nederland

Duitsland
Frankrijk

Figuur 9: Stabiele populaties in Duitsland en Frankrijk. Als wolven de Nederlandse grens oversteken zullen
ze afkomstig zijn van de Franse of de Duitse populatie. Individuen hebben zich, zowel in Duitsland als in
Frankrijk, verder door het land verspreid.

5.2.1 Duitsland:
Duitsland heeft van 1850 tot 1996, door intensieve bejaging, geen eigen
wolvenpopulatie gehad. De laatst geregistreerde wolf is vermoedelijk in 1845 bij
Trebendorf (Zuidoost Duitsland) bejaagd en neergeschoten (Ludwig, Allgemeines, n.d.).
In de periode tussen 1850 en 1990 zijn enkel nog sporen van sporadische,
rondtrekkende wolven van een Poolse populatie gesignaleerd (Ludwig, 2011). Toen de
eerste wolf in 1996 weer in Truppenübungsplatz, Oberlausitz (Zuidoost Duitsland)
gesignaleerd werd, is de wolf acuut volgens de nationale en internationale wetgeving
(Bern Conventie, Habitatrichtlijn) in heel Duitsland beschermd verklaard. Van 1996 tot
2000 waren alleen nog individuele wolven in het Lausitz gebied aanwezig (Zuidoost
Duitsland). In 2000 werden de eerste welpen in Lausitz geworpen. De wolven in het
Lausitz gebied waren oorspronkelijk een uitbreiding van de populatie in Polen, waar
momenteel naar schatting een stabiele populatie van 600-700 individuen leeft (Salvatori
& Linnell, 2005). Sindsdien heeft de Duitse wolvenpopulatie een gestage groei
doorgemaakt en is nu uitgegroeid tot 41 individuen en 14 voortplantende roedels,
verspreid over het oosten van Duitsland (zie figuur 10) (Nabu.de, 2012).
De voor Nederland dichtstbijzijnde Duitse roedel bevindt zich in de deelstaat Saksen, op
ongeveer 400 kilometer van de Nederlandse grens (Trouwborst & Bastmeijer, 2010;
Ludwig, 2011; Nabu.de, 2012). Individuele wolven zijn al waargenomen op 130 km
afstand (Bremen) van en pal naast de Nederlandse grens (Noordrijn-Westfalen) (Nabu,
2012).
Duitsland vormt onderdeel van de Bern Conventie en de Habitatrichtlijn. Het Ministerie
van Milieu houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.
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In de deelstaat Saksen, waar de stabiele Duitse wolvenpopulatie zich bevindt, heeft op
14 maart 2012 een wetswijziging plaatsgevonden waardoor wolven niet langer op de
lijst van te bejagen dieren staan (Nabu.de, 2012). Elke vorm van opzettelijk doden van
een wolf is daarmee in Duitsland verboden.
Schade aan vee wordt in het wolvengebied (Saksen + 30 km daarbuiten) gecompenseerd
als de wolf niet kan worden uitgesloten als oorzaak en als aan bepaalde minimumeisen
wordt voldaan:
- 90 cm hoge stroomnetten of 120 cm aan verstevigde koppelingen van gaas,
knooppunt gaas of vergelijkbaar materiaal, met verstevigde onderkant, gemaakt
om het onderdoor glippen van wolven te voorkomen.
- In gebieden waarvan bekend is dat wolven over het stroomnet springen, kan een
afzetlint van 30 cm bovenop het stroomnet vereist worden.
- Bij het gebruik van een herdershond kan afgezien worden van het afzetlint.
De schadecompensatie wordt door een deskundige van het Ministerie van Milieu
bepaald, gebaseerd op de huidige richtlijnen, gebaseerd op schadevergoeding,
gevolgschade en extra kosten voor het lopende verkoopseizoen. Bij hobbyboeren is de
marktwaarde afhankelijk van ras, geslacht, leeftijd, gewicht, prestatiegroep en andere
eigenschappen, mits van toepassing, zoals dracht. Ook de verwerkingskosten worden
hierbij meegerekend (BMU.de 2012).
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Duitsland

Polen

Nederland

Tsjechië

België

Oostenrijk
Zwitserland
Figuur 10: De gesignaleerde
wolven in Duitsland en omliggende landen. Hierop
is duidelijk te zien dat er individuen richting het
westen trekken, weg van de oorspronkelijke
stabiele populatie in het zuidoosten en richting
Nederland (Nabu.de, 2012).

Legenda
Roedel
Wolfspaar zonder jongen
Individuele wolf

5.2.2 Frankrijk:
De Franse wolvenpopulatie is in de huidige situatie nog beperkt (zie figuur 11). Alleen de
Franse Alpen, in het Zuidoosten tegen de Italiaanse grens, wordt bewoond door een
stabiele wolvenpopulatie (zie figuur 13). Verder zijn in het westen wel rondtrekkende
individuen gesignaleerd, maar nog geen roedels gevormd (Ministère d'ecologie, 2007).
De wolfpopulatie is in 2005 geschat op 80-100 individuen (Salvatori & Linnell, 2005). In
2009 lag de schatting op 150-180 individuen (FERUS, 2009).
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Aantal geïdentificeerde individuen aan de sporen in de sneeuw
Gebied waar permanent wolven aanwezig zijn
Gebied dat in de gaten wordt gehouden voor toekomstige soorten
Gebied met tijdelijke aanwezigheid, bepaald door genetische analyse

Figuur 11: De locaties waar wolven gesignaleerd zijn in Frankrijk (Groupe Loup France, 2002).

De Franse wolven zijn afstammelingen van populaties uit de Italiaanse Appenijnen. In
2005 waren ze nog beperkt tot de Alpen in het zuidoosten van Frankrijk, met
sporadische waarnemingen naar het westen toe, in de oostelijke Pyreneeën (Salvatori &
Linnell, 2005). De wolf die in 2011 in de Belgische Ardennen is gespot, was waarschijnlijk
afkomstig van deze populatie.
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De wolf wordt in Frankrijk op twee niveaus beschermd:
- Op Europees niveau, als onderdeel van de Bern conventie en de
Habitatrichtlijnen. De wolf valt hierbij onder Appendix IV (strikt beschermd),
zonder uitzonderingen.
- Op nationaal niveau is door de milieuwetgeving en de ministeriële orde op 23
april 2007 een lijst opgesteld met beschermde zoogdieren en hun territorium en
de procedures voor hun bescherming.
Het behoud van de wolf wordt gecontroleerd door een samenwerking van het
Ministerie van milieu en het Ministerie van landbouw. Deze ministeries houden de
status van de wolf in de gaten en bepalen wanneer een uitzondering gemaakt kan
worden voor het afschot, indien er ernstige schade optreedt bij vee of in het belang van
openbare veiligheid en gezondheid. Omdat Frankrijk volgens de Bern Conventie geen
uitzondering heeft voor het afschot, vindt dit alleen plaats als er geen bevredigendere
oplossing gevonden kan worden en het afschot geen afbreuk doet aan de
instandhouding van de soort. De vergoeding voor de door wolven veroorzaakte schade,
is in juli 2005 bijgewerkt na interviews met de landbouwsector. Sindsdien wordt bij de
compensatieregeling rekening gehouden met de bijkomende kosten en inflatie
(Ministère de l'Agriculture et la Pêche, 2007).
5.2.3 Italië:
Italië heeft al geruime tijd te maken met grote predatoren, hoewel ook hier een
dramatische daling is geweest, voordat de beschermingswetten werden opgezet. Bruine
beren (Ursus arctos) genieten sinds 1939 een beschermde status, maar wolven worden
pas sinds 1976 beschermd. Dit verschil wordt veroorzaakt door het cultuurvolgend
gedrag van de wolven en hun grotere populatiegroei en verspreiding over Italië.
Hierdoor veroorzaken ze vaker overlast dan beren. Pas toen de populatie in 1976 tot
ongeveer 50 individuen gedaald was, werd het noodzakelijk geacht beschermingswetten
in te stellen (Cozza, 1996; Salvatori & Linnell, 2005). In 2005 was de populatie gegroeid
tot ongeveer 500 individuen (zie figuur 12). Nu de wolven een beschermde status
hebben en niet langer bejaagd worden, zal deze populatie geleidelijk aan blijven groeien
(Salvatori & Linnell, 2005).
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Toscane
Abruzzen

Figuur 12: de verspreiding van de wolf in
2005 (Salvatori & Linnell, 2005).

Figuur 13: Abruzzen en Toscane, twee provincies,
met een constante predatiedruk, waar de
schadecompensatie inmiddels volledig geregeld is.

De wolf wordt in Italië strikt beschermd onder de Bern Conventie (Appendix IV) en de
Habitatrichtlijn. Er zijn voor Italië geen uitzonderingen gemaakt op deze bescherming.
Het Ministerie van Milieu en het Ministerie van Landbouw tot aan de regionale
autoriteiten houden toezicht op deze wetten. De schadecompensatie wordt regionaal
geregeld, waardoor de procedures en hoogte van vergoeding per regio verschillen
(Salvatori & Linnell, 2005). In de provincie Abruzzen (figuur 13) werd de
schadecompensatie in 1995 voor het eerst uitgebreid. Sindsdien wordt niet alleen
schade door beschermde soorten, maar ook schade door loslopende honden
gecompenseerd (Cozza et al., 1996). Sinds 1982 heeft de provinciale regering van
Toscane een compensatieregeling opgezet voor veehouders met gedood of verwond
vee (Gazzola, 2008).
5.2.4 Polen
Tegen het eind van de twintigste eeuw kwam de Poolse wolf nog alleen voor in de grote
bossen in het oosten en de Karpaten in het zuiden. Het westen bestond uit geschikter
habitat en overvloed aan voedsel, maar hier domineerde de mens. Wolven liepen hier
een grote kans om afgeschoten of aangereden te worden. Sinds de beschermingswet in
1998 heeft de populatie zich weer uitgebreid naar het westen. In 2011 bestond de
populatie uit ongeveer 750 wolven, verspreid over heel Polen (Association for nature
"WOLF", 2011) (zie figuur 14). Vanuit deze populatie zijn in de jaren ’90 individuen naar
Duitsland getrokken om daar een roedel te vormen (Large Carnivore Initiative for
Europe, 2008).
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De wolf is in Polen een prioriteitsoort onder de habitatrichtlijn, wat verzekert dat een
groot deel van zijn habitat beschermd is. Polen is ook onderdeel van de Bern Conventie,
maar heeft het recht behouden om de wolvenpopulatie met eigen wetgeving te
controleren. Dit gebeurt voornamelijk in de vorm van schadecompensatie en afschot.
Deze controle wordt geleid door het Ministerie van Milieu, die twee organisaties
overziet; de National Conservation Office (NCO) en de Provincial Conservation Offices.
(Salvatori & Linnell, 2005; Gula, 2008)

Bossen in Polen
Bossen waar wolven voorkomen
Grote steden
Figuur 14: Voorkomen van de wolf in Polen. (Association for Nature “WOLF”, 2011)

Officieel heeft Polen een wetgeving waarin alle door wolven veroorzaakte schade aan
vee wordt vergoed door de regering. De compensatie zou dan gelijk zijn aan de
marktwaarde van het gedode vee. Door het ontbreken van een gedegen protocol voor
deze compensatie heeft elke provincie hier echter een eigen methode voor ontwikkeld.
Sommige provincies hebben een team samengesteld dat de geleden schade evalueert,
maar in sommige provincies zijn de boeren niet op de hoogte van de
compensatieregeling. Dit heeft ertoe geleid dat de wolf een slechte reputatie heeft
gekregen onder jagers en boeren. Om deze reden worden wolven geregeld illegaal
afgeschoten (Salvatori & Linnell, 2005; Gula, 2008).
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5.2.5 Scandinavië:
Scandinavië heeft net als de rest van Europa een geschiedenis waarin de
wolvenpopulatie door bejaging met uitsterven is bedreigd. Sinds de EU in 2007
voorwaarden heeft geëist voor het afschot, is de populatie langzaam gestabiliseerd. De
Zweedse wolvenpopulatie wordt sinds 1966 wettelijk beschermd. De regering in
Noorwegen is in 1971 begonnen met het beschermen van de wolf in eigen land.
Hiervoor was de wolf functioneel uitgestorven verklaard (Linnell et al., 2005). De wolven
die vandaag de dag weer in Noorwegen en Zweden voorkomen zijn afkomstig van de
Russische populatie. In Finland hebben de wolven sinds 1973 officieel een beschermde
status, maar met het betreden van de EU in 1995 zijn de wetten aangescherpt omdat
nog steeds veel onwettelijk afschot plaatsvond (Europa.eu, 2008). In 2011 bestond de
totale Scandinavische populatie uit minimaal 289 en maximaal 325 wolven, bepaald aan
de hand van sneeuwsporen, radiotelemetrie en DNA analyses. Van deze schatting leven
er ongeveer 235-266 uitsluitend in Zweden, bestaande uit 25 roedels van in totaal
ongeveer 235-266 wolven, 20-22 paren, 4 territoriumvaste individuen en 36-64 “andere
wolven” die niet duidelijk op een plek bleven of bij een roedel hoorden. Noorwegen
heeft in totaal 32-34 wolven die uitsluitend binnen de grenzen verblijven, 18-19 hiervan
verblijven in 3 roedels en 8 in paren. De overige 5-6 individuen vallen onder de categorie
“andere wolven”. Naast deze landvaste populaties zijn er ook nog 22-25 wolven,
verdeeld over 6-7 roedels, die voornamelijk in het grensgebied leven, waarvan het
territorium uitstrekt over zowel Zweden als Noorwegen (zie figuur 15) (Wabakken, et
al., 2011). De Finse populatie bestaat net als de Zweedse en Noorse wolven uit
afstammelingen van de Russische populatie. In 2006 werd de populatie op minstens 205
individuen geschat (Müller, 2006).
De bevolking van Zweden is van mening dat afschot van wolven mogelijk moet zijn, als
wolven hun angst voor de mens verliezen én vee- of huisdieren aanvallen (Ministry of
Agriculture and Forestry, 2005; Heberlein & Ericsson, 2008). Opvallend is dat de houding
van de bevolking sterk wordt beïnvloed door de mate van voorlichting en afstand tot
een wolvenpopulatie. Mensen die binnen of in de buurt van een wolventerritorium
wonen, hebben een negatievere houding dan mensen die buiten een dergelijk
territorium woonachtig zijn. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de mensen die
schade ondervinden van wolven, geen goede voorlichting hierover krijgen en zich niet
gehoord voelen in de beleidsvorming (Karlsson & Sjöström, 2007; Ericsson & Heberlein,
2003). In Scandinavië veroorzaken de wolven weinig overlast, toch zijn met name de
inwoners van Oost- en Centraal Finland niet blij met de wolf. Hier bevinden zich veel
schapen- en rendierhouders die vrezen voor hun inkomsten (Ministry of Agriculture and
Forestry, 2005). De wolf jaagt voornamelijk op jonge elanden (Müller, 2006), maar ook
hier verdienen veel boeren hun geld mee of wordt door de inwoners zelf op gejaagd.
Om deze reden zijn veel gevallen van stroperij bekend in Finland (Bisi & Kurki, 2008).
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Figuur 15: Geografische kaart met de wolvenpopulaties in Scandinavië, aangegeven in het zwart.
Populaties bevinden zich in het zuidwesten van Zweden, zuidoosten van Noorwegen en in het oosten van
Finland (Salvatori & Linnell, 2005).

Onderzoek naar de houding van de inwoners van Noorwegen toont aan dat kennis en
voorlichting een grote rol spelen in de houding die de bevolking heeft ten opzichte van
de wolf. Ouderen en lager opgeleiden hadden een negatievere houding ten opzichte van
de wolf. Jongeren en hoger opgeleiden hadden een positievere houding (Bjerke, Reitan,
& Kellert, 1998)
Wolven zijn in heel Scandinavië onder nationale en Europese wetgeving beschermd. De
Bern Conventie en de Habitatrichtlijn gelden voor alle drie de landen. In Zweden wordt
sporadisch afschot toegepast om een uitbreiding van de wolvenpopulatie naar het
noorden te ontmoedigen. Het noorden van Zweden wordt gedomineerd door
rendierhouders, waardoor een uitbreiding van de wolvenpopulatie naar dit gebied
onwenselijk zou zijn. De bossen in Zuid- en Centraal Zweden zijn echter wel geschikt
voor herpopulatie. In 2000 is door de overheid een roofdierbeleid in werking gesteld
met het korte termijndoel van het creeëren van 20 roedels (ongeveer 200 wolven) (Bisi
et al., 2007). In 2010/2011 is het doe lbehaald en zijn er 21 voortplantingen bevestigd
en 3 vermoedelijk. Dit komt overeen met een Zweedse populatie van 200-240
individuen (Naturvardsverket, 2012). De wolf behoort in Finland tot de Appendix IV van
de Bern Conventie (strikt beschermd), behalve in de regio van rendierhouders, waar
Appendix V (jagen mogelijk) geldt. De voorwaarden voor dit afschot werden pas in 2007
op aandringen van de EU opgesteld. Hiervoor zijn van 2000 tot en met 2005 tussen de 5
en 27 dieren per jaar gedood (inclusief ongelukken met auto’s).
Een
compensatieregeling is getroffen voor de schade die wordt ondervonden aan
gedomesticeerde rendieren, schapen, rundvee en honden. Deze regeling schoot in 2004
echter nog €250,- per persoon per jaar tekort (Bisi et al., 2007).
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Sinds de afschotvergunningen goed gekeurd zijn door de EU, wordt getracht een
kolonisatie van het noorden te voorkomen door preventief en gecontroleerd afschot
(Salvatori & Linnell, 2005; Europa.eu, 2008).
5.3 De Euraziatische lynx
De Euraziatische lynx (Lynx lynx) is een strikte carnivoor en daardoor een stuk gevoeliger
voor menselijke invloeden dan de wolf (Linell, 2011; Mulder, 1992). In tegenstelling tot
de wolf is de afname van de Europese lynxpopulatie dan ook eerder een gevolg van het
verdwijnen van leefgebied voor zijn prooidieren, dan door de bejaging door de mens
(Linell, 2011). Populaties zoals die in Zweden en Roemenië, waar een uitbreiding
plaatsvond nadat de reeënpopulatie een stijging doormaakte, laten deze tendens
duidelijk zien (Mulder, 1992).
In tegenstelling tot de wolf is van de lynx geen hard bewijs dat hij ooit een inheemse
soort van Nederland is geweest. Het vermoeden bestaat dat hij tot 1890 wel onderdeel
is geweest van de Nederlandse natuur, maar bewijs in de vorm van beeldmateriaal,
aangereden exemplaren, pootafdrukken en/of prooiresten is hiervan niet gevonden.
Sinds 1985 duiken echter regelmatig geverifieerde waarnemingen op van een
individuele lynx in Limburg of op de Veluwe. Dit zijn nog enkel rondzwervende
individuen. Een voortplantende populatie in Nederland wordt niet snel verwacht door
de afwezigheid van geschikt leefgebied (Trouwborst & Bastmeijer, 2010; Mulder, 1992).
5.3.1 Populaties in Europa
In de herfst en winter van 2005-2006 zijn in de Voerstreek, België in totaal vier visuele
waarnemingen gedaan. In de Eifel, Duitsland (Figuur 16) zijn, van 1985 tot 2010, 8
bevestigde en 165 onbevestigde sporen waargenomen. Een vermoeden bestaat dat
deze afkomstig zijn van illegaal uitgezette lynxen, aangezien de dichtstbijzijnde
populaties in Pfälzerwald (150> km) en de Vogezen (200> km) voorkomen. In januari
2011 werden sporen gevonden in de omgeving van Ferrières (provincie Luik), die door
experts zijn bevestigd. Het betrof fecaliën en verse pootafdrukken in de sneeuw (De
Standaard, 2011).
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Figuur 16: De twee locaties dichtbij de Nederlandse landgrens, waarvan bevestigd is dat lynxen aanwezig
zijn of recentelijk zijn geweest. Links de Voerstreek in België (Blogspot, n.b.), rechts de Eifel in Duitsland.
(Webzoom, n.b.)

Het merendeel van het Europese vasteland behoorde in de prehistorie wel tot het
leefgebied van de lynx (zie figuur 17). Rond 1800 was de lynx al meer dan de helft van
zijn leefgebied verloren en in 1960 bereikte de Europese populatie zijn laagste punt, met
nog enkel populaties in de Slowaakse en Roemeense Karpaten, op de Balkan, in
Noordoost-Polen, de Sovjet-Unie, en in Noorwegen en Zweden (zie figuur 18).

Figuur 17: het oorspronkelijke prehistorische
verspreidingsgebied in Europa (Mulder, 1992)

Figuur 18: het verspreidingsgebied in
Europa in 1960 (Mulder, 1992)

Momenteel is het Nederlandse ecosysteem nog niet geschikt voor de eisen die de lynx
aan zijn permanente omgeving stelt. De in andere landen uitgezette exemplaren kunnen
hun leefgebied echter na verloop van tijd wel uitbreiden naar Nederland (Mulder, 1992).
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De uitgezette populatie in Frankrijk van 30-40 individuen heeft een leefgebied dat van
de Franse Vogezen tot de Duitse Palts reikt (Trouwborst & Bastmeijer, 2010). Daarnaast
worden individuen sinds 2000 in het Harzgebergte in Duitsland (zie figuur 19)
geherintroduceerd. Onder de naam “Harz Lynx Project” zijn inmiddels 9 vrouwtjes en 15
mannetjes uitgezet(Pace, 2010). Ook in de Alpen zijn in 1970 twee herintroductie
projecten opgezet. De populatie bestaat momenteel uit 136 – 179 individuen, verspreidt
over de gehele Alpen (SCALP Monitoring Report, 2008-2010).

Nederland
Harzgebergte

België
Figuur 19: Locatie van het Harzgebied in Duitsland, waar een herintroductieproject loopt voor de lynx
(wikimedia.org).

5.3.2 Predatie-prooi interactie
De lynx vertoont een specifiekere prooidier voorkeur dan de wolf, waarin wilde
prooidieren nog meer worden geprefereerd boven gedomesticeerd vee. Dat wil echter
niet zeggen dat predatie op schapen niet voorkomt. In Noorwegen werd in de periode
van 1995 tot 2005 jaarlijks schade aan 5462 tot 9862 schapen gecompenseerd, als
gevolg van aanvallen door de lynx (Odden et al., 2008). Eerder onderzoek in Noorwegen,
waarbij 193 uitwerpselen en 358 slachtoffers van de lynx zijn bekeken, heeft echter
aangetoond dat de ree het voornaamste deel uitmaakt van de geconsumeerde
biomassa, ook in gebieden met een zeer lage reeënstand. Bij de populaties door heel
Europa is gebleken dat de lynx zich heeft gespecialiseerd op reeën en ook bij lage
dichtheden succesvol is in de jacht. Europa heeft een grote variatie aan reeënpopulaties
(van 0.3 reeën/km2 in Noorwegen tot 11 reeën/km2 in Zwitserland en Polen). Toch
vertoont het aantal gedode dieren per jaar een significant minder grote variatie (72
dieren/jaar in Zwitserland tot 28 dieren/jaar in Hedmark). Dit toont aan dat de lynx
vaker op reeën jaagt dan te voorspellen is aan de hand van de dichtheid (Odden et al.,
2006).
Geiten en schapen werden in Noorwegen vaker aangevallen dan wilde prooidieren, toch
werden ze na afloop niet volledig geconsumeerd. Daarnaast ondervonden
schapenhouders binnen een reeënhabitat vaker schade dan schapenhouders
daarbuiten. Deze bevindingen wijzen erop dat de lynx geen doelbewuste jacht maakt op
vee, maar dat toevallige confrontaties wel tot aanvallen leiden. Populatiebeheer van de
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reeënstand in gebieden met veel schapenhouders kan de kans op incidentele
confrontaties met schapen verkleinen en daarmee de predatiedruk sterk verminderen
(Odden et al., 2006; Odden et al., 2008; Stahl et al. 2001).
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6. Discussie
De discussie is opgedeeld in een onderdeel waarin de methodiek van het onderzoek
besproken wordt “ Discussie van de methodiek” en een onderdeel waarin de resultaten
vergeleken worden met de literatuur “Analyse”.
6.1 Discussie van de methodiek
Vanwege de hoge respons op de enquête (bijna 10% van alle schapenhouderijen in
Limburg), en de opvallend hoge respons van de grotere schapenhouderijen (met ruim
50% van het totale schapenbestand in Limburg) kon door middel van dit onderzoek een
goed beeld worden gevormd van de predatie door hond en vos.
Omdat het verkregen cijfermateriaal via een enquête (zie bijlage 2) is bemachtigd, zijn
enkele risico’s onvermijdelijk, aangezien de opgegeven informatie niet kan worden
geverifieerd. Zo gaat de enquête er vanuit dat de schapenhouders de details van elk
schadegeval nog weten, terwijl dit niet het geval hoeft te zijn. Ook de interpretatie van
sommige vragen kan een heikel punt zijn waardoor vragen door verschillende
schapenhouders anders beantwoord zijn. Zo is het toegankelijk zijn van een perceel voor
publiek op verschillende manieren te interpreteren. Enkele enquêteuitslagen en vragen,
die onvoldoende informatie boden, zijn dan ook niet in het onderzoek meegenomen.
Daarnaast is bij de analyse van de cijfers geen rekening gehouden met het feit dat een
deel van de geënquêteerde schapenhouderijen mogelijk pas na 2002 hun bedrijf hebben
gestart. Ook zijn er schapenhouderijen die vóór 2012 waren gestopt met hun bedrijf. Dit
betekent dat de werkelijke hoeveelheid schade mogelijk iets kan afwijken van de
huidige resultaten. Desalniettemin geeft het onderzoek een vrij betrouwbaar beeld over
de huidige omvang van schade bij schapen door hond of vos. Door de hoge respons kan
een goed beeld worden geschetst van de predatie op schapen in Limburg van 2002 tot
2012 door hond of vos. Tevens zijn verschillende aspecten van predatie op schapen in
de enquête meegenomen, waardoor voldoende betrouwbare data zijn verkregen om
conclusies uit te kunnen trekken. In de enquete is nadrukkelijk gevraagd of het
vaststellen van de dader een eigen interpretatie van de schapenhouder was, of het
oordeel van een expert. Op deze manier is de betrouwbaarheid van de antwoorden
geverifieerd.
Aanbevelingen
Wanneer dit onderzoek in de toekomst nog een keer uitgevoerd zal worden,
bijvoorbeeld in een andere provicincie, is het van belang bij niet compleet of onduidelijk
ingevulde enquêtes een bezoek te brengen aan de schapenhouderijen om de volgende
zaken helderder te krijgen:
- De toegankelijkheid voor publiek en manier van bescherming tegen predators.
Hierbij is het van belang te letten op de toegang van predatoren tot het perceel.
- De exacte gegevens per bezoek van de hond of vos. Momenteel zijn alleen de
gegevens van 2002 tot 2012 bekend. In sommige gevallen zijn meerdere
bezoeken door hond of vos voorgekomen die niet zijn onderscheden per bezoek.
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Het totaal aantal ooien, rammen en lammeren van bedrijf op het moment van
het schadegeval. Hiermee kan het exacte percentage slachtoffers per bezoek
worden berekend.
Ten slotte is het van belang om de verspreiding van bedrijven met en zonder schade in
kaart te brengen. Dit ter vergelijking met de distributie van vossen, honden en
eventueel toekomstige wolven en lynxen. Hiervoor moet van elk bedrijf de postcode
bekend zijn.
6.2 Analyse
Met de huidige mate van verspreiding in Europa, is de komst van de wolf naar
Nederland niet uit te sluiten. Met de oprukkende Duitse populatie (Salvatori & Linnell,
2005; Ludwig, 2011) en de gesignaleerde Franse wolf in de Belgische Ardennen
(Dusauchoit, 2011) zal ook Nederland na verloop van tijd onderdeel worden van het
verspreidingsgebied. De Franse populatie is zich langzaam noordwaarts aan het
uitbreiden en de Duitse populatie produceert steeds meer individuen die zich niks
aantrekken van landsgrenzen. Ook waarnemingen van de lynx zullen steeds
waarschijnlijker worden. De lynx ondervindt meer hinder van de bevolkingsdichtheid
van Nederland, toch is het met zijn huidige verspreiding mogelijk dat hij sporadisch door
Nederland zal trekken (Trouwborst & Bastmeijer, 2010). Het is dan ook van belang dat
er in Nederland tijdig soort specifieke plannen worden opgesteld om toekomstige
predatie op vee te voorkomen. Om een bijdrage te leveren aan deze
managementplannen is de huidige predatie op schapen (prooidieren van grote
predatoren) in Limburg vastgesteld. Daarnaast zijn beheersplannen van andere landen
in Europa geanalyseerd, waar reeds grote predatoren voorkomen.
Van 2002 tot 2012 is bij 0,51% van het schapenbestand van 115 geënquêteerde
bedrijven in Limburg schade ondervonden door honden of vossen. In Amerika valt
jaarlijks 8,12% van het schapenbestand ten prooi aan vossen of honden (Schoenian,
2012). Dit betekent dat de schade in Nederland in vergelijking tot Amerika laag is.
Onderzoek naar de predatie door honden is in Europa nog nauwelijks onderzocht. Het is
aan te raden om in meerdere landen onderzoek te doen naar de predatie door honden
zodat een betere vergelijking mogelijk is.
Een zesjarig onderzoek in Finland kwam op 1% schade van het totale schapenbestand
dat jaarlijks door wolven wordt gedood. In Arezzo (Italië) werd jaarlijks 0,7% van de
schapen en geiten aangevallen bij 3,6% van de bedrijven (Gazzola et al., 2008).
Aanvallen door honden op vee komen globaal vaker voor dan aanvallen door wolven
(Francis, 2004). Door de hoge bevolkingsdichtheid van Nederland wordt niet verwacht
dat de potentiele wolvenpopulatie groter zal worden dan in de andere onderzochte
landen. Om deze redenen wordt verwacht dat de toename in schade aan schapen
slechts een fractie zal zijn van de huidige schade.
Opvallend is dat aanvallen van vossen (in vergelijking met aanvallen van honden) minder
vaak voorkomen, maar meer slachtoffers per aanval genereren. Het aantal vossen in
Limburg ligt lager dan het aantal honden (Mulder, 2005; Leenstra 2011), wat het hogere
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aantal aanvallen door honden verklaart. Daarnaast vallen vossen voornamelijk
lammeren aan. Wanneer lammeren net geworpen zijn, vormen ze een gemakkelijker
prooi, waardoor meerdere lammeren per aanval gegrepen kunnen worden. Omdat
schapen nauwelijks tot geen verdedigingsmechanismen hebben (afgezien van
kuddevorming en vluchtgedrag), zullen oudere schapen minder in staat zijn om
lammeren te beschermen (Gill, 2004). Aanvallen door honden zijn vaker gericht op
ooien, waarbij minder doden vallen. Honden zijn minder geneigd slachtoffers te maken,
met als doel de honger te stillen. Aanvallen door honden zijn vaker een gevolg van een
spontane activering van het instinct. Ze zullen de schapen dan alleen achtervolgen in
plaats van doden. Hierbij kunnen toch verwondingen ontstaan door middel van
verdrukking en stress (Sorrel, 2009). Vossen grijpen hun prooi echter met het doel het
slachtoffer te doden en te verorberen (Mulder, 2005). Deze combinatie van factoren
verklaart de grotere hoeveelheid slachtoffers door vossen.
De verschillende bedrijfstakken zijn eveneens van belang ten opzichte van de predatie
op de schapen. Schapen die worden gehouden ten behoeve van natuurbehoud en
commerciële bedrijven ondervinden meer schade dan hobby bedrijven. Hobbybedrijven
houden gemiddeld significant minder schapen dan de andere twee bedrijfstakken.
Onderzoek in Finland naar predatie door wolven toonde ook aan dat de hoeveelheid
schapen samenhangt met de hoeveelheid schade. Finse schapenbedrijven bestaan voor
een groot deel (62.4%) uit minder dan 25 schapen. Toch werd slechts een klein deel van
de schade bij deze categorie aangetroffen (16.7%). Dit kan verschillende oorzaken
hebben. Zo kan een grote kudde aantrekkelijker zijn voor predatoren of bevatten grote
kuddes ook een bijbehorend hoger aantal kwetsbare individuen (Kaartinen, 2009). Deze
factoren zijn echter niet van toepassing op de schade door honden, aangezien die
impulsief in plaats van bedachtzaam aanvallen.
Dit zou kunnen verklaren waarom minder schade wordt ondervonden bij
hobbybedrijven. Wanneer minder schapen worden gehouden is de kans dat meerdere
schapen gewond raken tijdens een aanval kleiner. Ook zijn er minder schapen die ten
prooi kunnen vallen.
De bescherming tegen predatie van hond of vos is tevens van belang bij het wel of niet
ondervinden van schade. Schapen die (gedeeltelijk) binnen staan zijn beter beschermd
dan schapen die buiten staan. Hierdoor komt in deze categorie minder schade voor. De
keuze van omheining speelt eveneens een rol. De meeste schade is ondervonden bij
bedrijven met enkel een elektrische rasters. Variatie in verschillende vormen van
elektrische rasters zorgen ervoor dat niet alle rasters geschikt zijn om predators buiten
te houden. Voor het beschermen van schapen tegen wolven wordt aanbevolen om
elektrische rasters te gebruiken die minimaal 110 centimeter hoog zijn, maximaal 29
centimeter vanaf de grond beginnen, minimaal 3 draden bevatten en maximaal 32
centimeter ruimte tussen de draden (Hilde, 2004).
Momenteel worden in Limburg per jaar 1250 tot 1750 reeën afgeschoten (Alfred
Melissen, 2012). Wolven eten per dag gemiddeld ongeveer 3 tot 4 kilo vlees, dit komt
overeen met ongeveer 52 reeën per jaar (Linnartz, 2012). Dit betekent dat het aanbod
aan wild prooi geen limiterende factor zal zijn voor het voorkomen van de wolf. Zodra in
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het beheer van reeën rekening wordt gehouden met de predatie door wolven en
lynxen, zal het voedselaanbod voldoende zijn en de predatie op schapen worden
geminimaliseerd.
Schade aan vee is echter niet geheel uit te sluiten. Andere Europese landen hebben op
het moment al te maken met grote predatoren en hebben hier beheerplannen voor
gemaakt. Het beheerplan in Nederland zal moeten focussen op de efficiëntste manier
om vee tegen predatie te beschermen en een protocol opstellen voor
schadecompensatie zodra er toch schade optreedt.
Naast beheermaatregelen, hoe doeltreffend ook, speelt de acceptatie door de bevolking
een fundamentele rol in het behouden van een vitale wolvenpopulatie. De significantie
van goede voorlichting is in Finland gebleken, waar de mensen die op de hoogte waren
van de feiten, toleranter waren dan de mensen die zich door desinformatie en de media
lieten leiden (Bisi, J., 2007; Karlsson, J. & Sjöstrom, M., 2007). In Noorwegen is ook
gebleken dat jongeren en hoger opgeleiden een positievere houding hadden ten
opzichte van de wolf (Bjerke, Reitan en Kellert, 1998). Het is van belang om een
duidelijke voorlichting te geven aan de Nederlandse bevolking over de komst van grote
predatoren. In Polen was tevens veel ontevredenheid onder de schapenhouderijen,
vanwege het gebrek aan informatie over schadecompensatie (Gula, 2008). In Nederland
zal dan ook duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar de schapenhouders hoe de
toekomstige schadecompensatie in zijn werk gaat. Ten slotte hebben mensen die in een
wolvengebied wonen een negatievere houding dan mensen die daarbuiten wonen
(Karlsson & Sjöström, 2007). Het is dan ook belangrijk de nadruk te leggen op het
verschaffen van extra voorlichting aan schapenhouders, in gebieden waar veel reeën
voorkomen en grote predatoren in de toekomst waarschijnlijk voor gaan komen, over
de manier van beschermen tegen grote predatoren.
Ten slotte wordt aangeraden om met het opstellen van de Nederlandse
managementplannen rekening te houden met de Duitse managementplannen.
Duitsland heeft het meest uitgebreide managementplan, die gemakkelijk aan te passen
is aan de Nederlandse wetgeving. Nederland vormt, net als Duitsland, onderdeel van de
Bern Conventie en de Habitatrichtlijn. Het is aan te raden dat het Ministerie van LNV
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) toezicht houdt op deze wetgeving, zodat deze
ook nageleefd worden. Een wetswijziging om wolven en lynxen niet langer op de lijst
van te bejagen dieren zetten is van belang om toekomstige populaties te laten vestigen.
Schade aan vee zou gecompenseerd kunnen worden als de wolf of lynx niet kunnen
worden uitgesloten als oorzaak en als aan bepaalde minimumeisen wordt voldaan:
- 90 cm hoge stroomnetten of 120 cm aan verstevigde koppelingen van gaas,
knooppunt gaas of vergelijkbaar materiaal, met verstevigde onderkant, gemaakt
om het onderdoor glippen van wolven te voorkomen.
- In gebieden waarvan bekend is dat de wolven over het stroomnet springen, kan
een afzetlint van 30 cm bovenop het stroomnet vereist worden.
- Bij het gebruik van een herdershond kan afgezien worden van het afzetlint.
De schadecompensatie kan door een deskundige van het Ministerie van LNV worden
bepaald, gebaseerd op de huidige richtlijnen, schadevergoeding, gevolgschade en extra
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kosten voor het lopende verkoopseizoen. Bij hobbyboeren is de marktwaarde
afhankelijk van ras, geslacht, leeftijd, gewicht, prestatiegroep en andere eigenschappen,
mits van toepassing, zoals dracht. Ook de verwerkingskosten kunnen worden
meegerekend (bmu.de, 2012).
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Lexicon
Op alfabetische volgorde:
Bedrijf: Met bedrijf wordt in dit verslag elke schapenhouderij bedoeld: commercieel,
hobby-matig of schapen houden voor natuurbeheer.
Bedrijfsvoering of bedrijfstak: Hier kan commerciële schapenhouderij, hobby
schapenhouderij of schapenhouderij ten behoeve van natuurbehoud mee bedoeld
worden. Bij commerciële schapenhouderij is meer dan 50 procent van het inkomen
afkomstig van de schapenhouderij. Bij hobby schapenhouderijen wordt meer dan 50
procent van het inkomen niet aan de schapenhouderij verdiend. Schapenhouderijen die
schapen houden ten behoeve van natuurbehoud, houden schapen voor het begrazen
van natuurgebieden.
Bern Conventie: De Bern-conventie is een verdrag van de Raad van Europa dat in 1979
in Bern werd gesloten met als doel het behoud van (met name bedreigde) wilde dier- en
plantensoorten. Voluit: Convention on the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats. Het verdrag is verwerkt in de Europese Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn, en in de Flora- en Faunawet (minelni.nl, 2012).
Bezoeken of schadegeval: Met bezoeken van honden of vossen of schadegeval wordt
bedoeld dat honden of vossen een bedrijf hebben bezocht waarbij schapen schade
hebben opgelopen.
Cultuurvolger: Onder cultuurvolgers worden organismen verstaan die zich dankzij de
mens kunnen handhaven en vaak zelfs hun woongebied uitbreiden naar de stedelijke of
gecultiveerde gebieden (Gardensafari.net).
GIS: In een Geografisch InformatieSysteem (afgekort tot GIS) zijn administratieve
gegevens en kaarten opgenomen. In een GIS zijn die administratieve gegevens
gekoppeld aan geografische objecten.
Gebouwen, wijken en kadastrale percelen zijn voorbeelden van geografische objecten.
Daaraan zijn dan administratieve gegevens gekoppeld zoals adres, wijknaam en
perceelnummer/eigenaar. De koppeling gebeurt op basis van een aanwezige kaart
(Gemeente Hellendoorn, 2012).
Habitatrichtlijn: De Habitatrichtlijn bevat Europese regels voor het behoud en herstel
van de natuurlijke habitats (typen natuur) en de wilde dier- en plantensoorten die van
Europees belang zijn. Nederland heeft deze richtlijn in de nationale regelgeving
verwerkt door dier- en plantensoorten van Bijlage IV en V van de richtlijn te beschermen
via de Flora- en faunawet en door beschermde gebieden aan te wijzen voor soorten van
Bijlage II van de richtlijn. Deze gebieden worden beschermd via de
Natuurbeschermingswet (minelni.nl, 2012).
Omvang van schade: In enkele gevallen wordt schade onderverdeeld in “veel schade”
en “weinig schade”. Met “weinig schade” wordt bedoeld dat van 2002 tot 2012 in een
bedrijf minder dan vijf schapen gewond of gedood zijn. Met “veel schade” wordt
bedoeld dat van 2002 tot 2012 in een bedrijf meer dan vijf schapen gewond of gedood
zijn.
Radiotelemetrie: Een manier om gegevens van de locatie van een bepaald dier op
afstand te verzamelen door middel van radiogolven. Het dier heeft hierbij een zender
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om die, op ingestelde intervallen, informatie over de locatie van het dier verzamelt en
opslaat en indien mogelijk naar een server stuurt. (Michigan.gov, 2012)
Schade: Met schade wordt in het rapport fatale en niet fatale verwondingen bedoeld.
Hier vallen ook verdrinkingen, verdrukkingen en verwerpingen onder.
Schadevergoeding: Het wel of niet verkrijgen van schadevergoeding, bij schade
veroorzaakt door honden, is afhankelijk van de verzekering van de eigenaar van de hond
die de schade heeft aangericht.
Bij schade veroorzaakt door vossen kan een aanvraag voor schadevergoeding worden
ingediend bij het Faunafonds, wanneer geen ontheffing is verleend voor de regulatie
van de vos. Het faunafonds taxeert de schade en gaat vervolgens over de toekenning en
hoogte van de schadevergoeding. De toekenning en hoogte van de schadevergoeding
hangt onder andere af van de genomen maatregelen ter voorkoming van faunaschade.
In beginsel bedraagt de tegemoetkoming 95% van de door het bestuur vastgestelde
schade, met een eigen risico van € 250,00 per kalenderjaar (Faunafonds, 2009).
Territorium: Het gebied dat door een individu of roedel verdedigd wordt, door middel
van geurmarkeringen en gehuil, waarbinnen het roedel jaagt (Mech & Biotani, 2003).
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Bijlage 1. Enquête
Wij willen u danken voor de medewerking aan dit onderzoek, uitgevoerd door studenten
van de HAS in Den Bosch in opdracht van stichting ARK. De gegevens uit deze enquête
zullen worden verwerkt in een onderzoeksrapport dat voor u straks (digitaal)
beschikbaar is.
Het onderzoek is een voorbereiding op een nog op te stellen beheersplan ‘Grote
Predatoren’. Dit plan moet beschrijven hoe Nederland om kan gaan met de eventuele
komst van wolf en lynx. Deze dieren leven over de grens in Duitsland en België. Het
beheersplan moet recht doen aan zowel belangen van landbouw / schapenhouders als
die van natuur / wilde dieren.
Door middel van deze enquête wordt geïnventariseerd in welke mate honden en vossen
schade (fatale en niet fatale verwondingen; bijvoorbeeld verdrukking, verwerping,
uitbraken, beten, verdrinking) veroorzaken en hoe schapen hiertegen beschermd
worden.
De enquête zal 5 tot 10 minuten duren. Na afloop van de enquête kunt u aangeven of u
de presentatie van de resultaten van dit onderzoek wil bijwonen.
Vraag 1:
Op wat voor manier houdt u schapen? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Commercieel (fokkerij, vlees, melk en wol)
o Hobbydieren
o Begrazing (natuurbehoud)
o Anders, namelijk: .....................................................................................................
Vraag 2:
Wat voor schapenras(sen) houdt u? (Als u in de afgelopen 10 jaar meerdere
schapenrassen heeft gehad, dit ook graag vermelden)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Vraag 3:
Hoeveel schapen (hiermee bedoelen we het totaal van alle lammeren, ooien en rammen)
heeft u op het moment van enquêtering (2012)?
Ik heb ...................... schapen.
Vraag 4:
Op wat voor manier houdt u uw schapen op moment van enquêtering (2012)?
o Buiten
o Binnen
o Overdag buiten en ’s nachts binnen
o Anders, namelijk ......................................................................................................
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Vraag 5:
Gebruikt u een omrastering of andere manier van bescherming? Indien u in de afgelopen
10 jaar verschillende vormen van omrastering of bescherming, vragen we u dit aan te
geven. (meerdere antwoorden mogelijk)
o Een hek
o Schrikdraad
o Een sloot
o Een hek en een sloot
o Een hek en schrikdraad
o Schrikdraad en een sloot
o Een hek, sloot en schrikdraad
o De schapen bevonden zich in een stal
o Anders, namelijk ......................................................................................................
Vraag 6:
Is het gebied waar de schapen zich bevinden, op moment van enquêtering (2012),
toegankelijk voor wandelaars (met honden)?
o Alleen voor wandelaars
o Alleen voor honden
o Voor wandelaars en honden
o Anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………..
Vraag 7:
Heeft u de afgelopen 10 jaar (2002 tot 2012) schade gehad aan uw schapen door
honden, vossen of andere dieren?
o Ja (Ga door naar vraag 8)
o Nee (U bent klaar met de enquête, bedankt voor uw medewerking)
Vraag 8:
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 10 jaar schade gehad aan uw schapen? (per ras)
Ik heb ...... keer schade gehad aan het schapenras ……......
Ik heb ...... keer schade gehad aan het schapenras ………….
Ik heb ...... keer schade gehad aan het schapenras ………….
Vraag 9:
In welk(e) jaar of jaren heeft u deze schade opgelopen?
In het jaar 20......
(eventueel) en in het jaar 20......
(eventueel) en in het jaar 20......
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Vraag 10:
Hoeveel schapen zijn er in totaal in de afgelopen 10 jaar gedood of gewond geraakt
(onder gedood verstaan wij ook verdrinking of verdrukking door opjagen)?
Er zijn in totaal ........... schapen gewond geraakt
Er zijn in totaal ........... schapen gedood
Vraag 11:
Van welk geslacht of leeftijdscategorie waren de gewonde schapen?
...... rammen waren gewond
...... ooien waren gewond
...... lammeren (t/m 1 jaar) waren gewond
Vraag 12:
Van welk geslacht of leeftijdscategorie waren de gedode schapen?
...... rammen waren gedood
...... ooien waren gedood
...... lammeren (t/m 1 jaar) waren gedood
Vraag 13:
Door welk dier zijn de schapen gewond geraakt?
o Door een hond
o Door een vos
o Anders, namelijk ......................................................................................................
Vraag 14:
Door welk dier zijn de schapen gedood?
o Door een hond
o Door een vos
o Anders, namelijk ......................................................................................................
Vraag 15:
Hoe is vastgesteld dat er door dit dier (voorgaande vragen) schade was aan uw
schapen?
o Een expert heeft me dit verteld
o Ik heb zelf de beet van dit dier herkend
o Ik heb het dier gezien vlak voor/ na of tijdens het aanbrengen van schade
o Ik zie dit dier vaker
o Anders, namelijk ......................................................................................................
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Vraag 16:
Op wat voor manier houdt u uw schapen ten tijde van schade (2012)?
o Buiten
o Binnen
o Overdag buiten en ’s nachts binnen
o Anders, namelijk ......................................................................................................
Vraag 17:
Gebruikte u, ten tijde van de schade, een omrastering of andere manier van
bescherming? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Een hek
o Schrikdraad
o Een sloot
o Een hek en een sloot
o Een hek en schrikdraad
o Schrikdraad en een sloot
o Een hek, sloot en schrikdraad
o De schapen bevonden zich in een stal
o Anders, namelijk ......................................................................................................
Vraag 18:
Was het gebied waar de schapen zich bevinden, ten tijden van schade, toegankelijk voor
wandelaars (met honden)?
o Alleen voor wandelaars
o Alleen voor honden
o Voor wandelaars en honden
o Anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………..
Vraag 19:
Wat was de afstand van de schapenwei tot bebouwing ten tijde van schade? (eigen
woonvoorziening niet meegeteld)
Minder dan 100 meter
Tussen de 100 en 500 meter
Tussen de 500 tot 1000 meter
Meer dan 1000 meter
Anders, namelijk ......................................................................................................
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Vraag 20:
Heeft u schadevergoeding gekregen voor de schade aan uw schapen? Zo ja, van wie?
o Nee
o Ja, ik heb de schadevergoeding gekregen van ..................................................
(instantie) het bedrag was €......................
o Anders, namelijk .................................................................................................
Vraag 21:
Was u het eens met het wel of niet verkrijgen van een schade vergoeding of de hoogte
van het bedrag van de schadevergoeding? En waarom?
o Ja, omdat ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
o Nee, omdat...............................................................................................................
..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
o Anders, namelijk.......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Vraag 22:
De wolf is gesignaleerd in België. Hoe kijkt u aan tegen de komst van de wolf?
o Ik ben niet blij met de komst van de wolf, omdat ..................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
o Ik ben blij met de komst van de wolf, omdat ..........................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
o Anders, namelijk
…………………………………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Vraag 23:
Indien de wolf terugkomt in Nederland. Wat voor voorbereidingen zou u graag willen dat
er getroffen worden?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Hartelijk dank voor het invullen van de enquête
Tom van den Hove
en
E-mail: T.vdHove@student.hasdb.nl
Tel:
06-15829749

Kristel Penning
K.Penning@student.hasdb.nl
06-47049027

Eventueel kunt u hieronder uw adres invullen en aangeven of u de presentatie van de
uitslag van de enquête bij wilt wonen. U krijgt dan een uinodiging voor de presentatie
die eind juni/ begin juli in 2012 zal plaatsvinden.
Naam:
........................................................................................
Adres:
........................................................................................
Postcode:
........................................................................................
Woonplaats: ........................................................................................
Telefoonnr. ........................................................................................
E-mailadres ........................................................................................
□ Ja, ik wil graag de presentatie bijwonen (aanvinken indien van toepassing)
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Bijlage 2. Resultaten

Figuur a: Totaal aantal schapenhouderijen in Limburg in 2012 en enkele geënqueteerde bedrijven met
schade.
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Figuur b: Totaal aantal gehouden schapen in Limburg in 2012 en enkele geënquêteerde bedrijven met
schade.
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Figuur c. Percentage rammen, ooien en lammeren die gedood of gewond zijn geraakt.
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Figuur d. Hoeveelheid bedrijven met en zonder schade, ingedeeld op omrastering.
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Figuur e. Hoeveelheid bedrijven met veel weinig en geen schade, ingedeeld op toegankelijkheid.
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