Schadevergoeding
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Maatregelen om wolven
op afstand te houden
Na meer dan 100 jaar afwezigheid zijn er terug
wolven in Vlaanderen. Als roofdier aan de top van de
voedselketen houden ze het ecosysteem in evenwicht
en zijn ze een absolute aanwinst voor onze natuur.
Toch zijn er ook vragen. Daarom vind je in deze folder
informatie over:
• Preventieve maatregelen om schade
te voorkomen
• Subsidies
• Schadevergoedingen

Bel dezelfde dag nog naar de Natuurinspectie
(permanent bereikbaar)
• Provincie Limburg en arrondissement Leuven:
011 74 25 03
• Provincie Antwerpen en arrondissement
Halle-Vilvoorde: 03 224 62 48
• Provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen:
0474 30 14 28 of 0499 94 93 77
(buiten de kantooruren)
Een deskundige komt dan op locatie om de schade
op te meten.
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Meld je schadegeval binnen de 12 werkdagen
via het e-loket
Surf naar https://www.natuurenbos.be/e-loket,
klik op ‘Fauna en flora’ en meld je aan.
Je komt in aanmerking voor een schadevergoeding:
• Voor kosten vanaf 50 euro
• Als particulier of beroepslandbouwer
• Als een wolf de schade veroorzaakte – dat wordt
geanalyseerd op basis van terreinvaststellingen

Zo leren we stap voor stap om weer
samen te leven met de wolf.

Nog vragen over wolven?
Over subsidies
02 553 76 74 — aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be

Is de wolf gevaarlijk?
Wolven zijn niet gevaarlijk voor mensen. De wolf is heel
schuw en laat zich overdag niet zien. Waar komt dat
gevaarlijke imago dan vandaan? In de middeleeuwen
leefden de wolven dicht bij de mensen. Toen de wolf,
bij gebrek aan wild, zijn voedsel tussen het vee begon
te zoeken, werd hij een publieke vijand.

Algemeen
anb@vlaanderen.be — www.natuurenbos.be/wolven
Agentschap Natuur & Bos
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel
www.natuurenbos.be

VU: Marie-Laure Vanwanseele, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Zijn er schapen gewond of gedood?
Vermoed je dat er een wolf in het spel is?

WOLF GEMELD
IN DE OMGEVING?
Maak werk van een wolfwerende omheining.
Ontvang subsidies voor wolfwerende maatregelen.
Meld schadegevallen meteen
en ontvang een schadevergoeding.

www.natuurenbos.be
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Bescherm je schapen met een
aangepaste omheining
Onderaan goed afgewerkt
Minstens 4500 volt

Deze normen gelden voor de verschillende omheiningen:

Minstens 120 cm hoog

Begeven er zich wolven in jouw omgeving? Dan is een
wolfwerende omheining voor je schapen een must.
• Zorg dat de wolf er niet onder, door of over kan.
> Plaats rasters of draden van op de grond tot
minstens 120 cm hoog.
• Span je omheining strak genoeg.
> Beveilig poortjes en andere zwakke schakels.
• Zorg dat de wolf niet terugkomt.
> Zet een elektrische spanning van minstens
4500 volt op de omheining. Gebruik je
schrikdraden aan de buitenkant van de draad?
Zet dan waarschuwingsbordjes.

• Ursusdraad met schrikdraad: zet de ursusdraad
maximaal 3 cm boven de grond. Plaats
schrikdraden op 15 cm hoogte en helemaal
bovenaan, op minstens 120 cm hoogte.
• Schrikdraadnet: zorg ervoor dat het net
helemaal op de grond staat.
• Schriklinten of -draden: zet de draden of linten
op maximaal 15 cm boven de grond en met
tussenafstanden van niet meer dan 20 cm.
Heb je al een omheining van ongeveer 90 cm hoog?
Bouw die dan uit in de hoogte met afstandsisolatoren
of aanvullende schrikdraadpalen.

Rescue kit: leen rasters met stroom
Sloeg de wolf al zijn slag bij jou of de buren en heb
je nog geen aangepaste omheining? Vraag dan gratis
een tijdelijk raster aan van Natuur en Bos van de
Vlaamse overheid. De rasters zijn 400 meter lang,
gemakkelijk te installeren en hebben een stroomklok.
Bel voor een rescue kit naar 011 74 25 03.

Subsidies voor wolfwerende
omheiningen
Wolf mag niet onder, door
of over het net kunnen.

Er moet op 20 cm van de
grond + op 120 cm van de
grond een elektrische puls
zijn van min. 4500 volt.

minstens
120 cm
hoog

Aardpen

Afstand tot grond mag
max. 3 cm zijn.

Accu- of
lichtnetapparaat

Waarom vallen
wolven schapen
aan?
Een wolf eet gemiddeld 4
kilo vlees per dag. Ze jagen
op edelherten, reeën en
everzwijnen. Als er geen wild
in de buurt is, grijpen ze soms
ook kleinvee, in de eerste
plaats schapen. Ze zijn een
gemakkelijke prooi, omdat ze
klein zijn en weinig weerstand
bieden. Je kunt je dieren
beschermen door ze binnen
te halen of je omheining aan
te passen. Vraag daarvoor een
subsidie aan.

Neem je maatregelen om je bestaande omheining
aan te passen? Dan kom je in aanmerking voor een
subsidie tot 80% van de kosten. Opgelet: die subsidie
kun je alleen aanvragen voor percelen in de risicozone.
Je vindt de gemeenten van de risicozone terug in het
aanvraagformulier op www.natuurenbos.be/wolven.
! • Ben je een particulier, hobbyveehouder
of landbouwer in bijberoep? Stuur de
subsidieaanvraag dan naar de dienst Financiële
Tegemoetkomingen van Natuur en Bos via
aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be.
! • Ben je een landbouwer in hoofdberoep? Vraag
dan informatie bij het Departement Landbouw
en Visserij via communicatie@lv.vlaanderen.be.

