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Uw brief Uw kenmerk

Onderwerp
aanvallen wolven in de gemeente Westerveld

Geachte heer, mevrouw,

Zoals bij u bekend hebben zich in onze gemeente wolven gevestigd en is er sprake van een toename 
van wolvenaanvallen op gehouden dieren. Dit leidt tot onrust en verdriet bij de houders van dieren in 
onze gemeente.

Daarnaast maken wij ons als college zorgen over het dierwelzijn van de dieren die worden 
aangevallen.

Wat gebeurt er na een wolvenaanval?
In de praktijk worden de dieren na een nachtelijke aanval in de ochtend ontdekt. Tot dat er contact is 
gelegd met BIJ 12 (afhandeling faunaschade) en er een wolven taxateur/consulent van de BIJ 12 is 
ingeschakeld dient men kadavers onaangeroerd te laten liggen op de vondstlocatie. Er wordt gevraagd 
de situatie te fotograferen, dode dieren af te dekken en af te schermen. Op basis van de melding en 
foto’s beoordeelt BIJ12 of nader onderzoek nodig is. Is dat het geval, dan komt er binnen 24 uur een 
taxateur/consulent langs voor een veldopname, sporenonderzoek, sectie van het kadaver en DNA- 
afhame. Deze werkwijze is afdoende bij dode dieren voor het verkrijgen van betrouwbare informatie. 
Echter niet alle dieren worden tijdens zo’n aanval gedood.

Dierwelzijn
Een aantal dieren dat wordt aangevallen overleeft de aanval. De dieren waarvoor diergeneeskundige 
hulp niet meer baat, worden na DNA afname door de BIJ 12 taxateur/consulent vrijgegeven waarna de 
dierenarts de dieren uit hun lijden mag verlossen. Doordat de aanvallen over het algemeen in de 
nachtelijke uren plaatsvinden heeft er al een behoorlijke tijd van lijden plaatsgevonden.
Doordat het volgen van het protocol van BUI2 tijd kost, zijn er dieren die zeer ernstig gewond zijn die 
niet direct de diergeneeskundige hulp/euthanasie kunnen krijgen die zij nodig hebben. Dit is ons 
inziens in strijd met de wet Dieren.
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Wij verzoeken u dan ook de mogelijkheid samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde te onderzoeken om plaatselijke dierenartsen op te leiden om DNA afhames te mogen 
verrichten. Zodat de periode tussen het ontdekken van de aanval en de te verstrekken 
diergeneeskundige hulp zo kort mogelijk wordt. Dit voorkomt onnodig lijden van de gehouden dieren.

Afhandeling schades
Ook krijgen wij signalen dat het afhandelen van de schades veel tijd in beslag neemt. Buiten dat het 
voor de dierhouders een traumatische ervaring is om hun dieren na een aanval dood of gewond aan te 
treffen, levert het extra frustratie op dat de afhandeling van de schades soms meer dan zes maanden 
tijd in beslag neemt. Wij verzoeken u ook hierin verbeteringen aan te brengen.

Met vriendelijke geoper 
burgemeester^ir^thouders

iruijn-Van den Berg
secretaris


