
Uitnodiging inzet kuddewaakhonden 

Bijeenkomst schapen- en geitenhouders in Nederland 

Kunnen we in Nederland kuddewaakhonden inzetten om schapen en geiten te beschermen tegen de 

wolf? Om hier antwoord op te krijgen zijn Van Bommel Faunawerk en ARK Natuurontwikkeling in 

januari 2018 gestart met een tweejarige pilot kuddewaakhonden in opdracht van BIJ12. BIJ12 is de 

organisatie die namens provincies tegemoetkomingen in schade door wolven uitkeert.  

Sinds de start van de pilot hebben we samen met herder André Kühn veel geleerd over de inzet van 

kuddewaakhonden. Onze ervaringen delen we graag met u op vrijdag 11 oktober in Buitencentrum 

de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Adres: Grotestraat 281, Nijverdal 

https://goo.gl/maps/4YLtxU4ZYrzKeHzz5 

Sprekers 

Tijdens deze bijeenkomst deelt Ray Dorgelo van Canine Efficiency zijn kennis en ervaringen met 

kuddewaakhonden in het buitenland met ons. Daarna vertelt Jeannet Hulshof van Wolf-Fencing 

Nederland over verschillende elektrische rasters en het juiste gebruik ervan. Leo Linnartz is namens 

ARK Natuurontwikkeling aanwezig om meer vertellen over de wolf in Nederland, Duitsland en België.  

Bezoek schaapskooi 

Aansluitend vertrekken we naar Schaapskooi het Wierdenseveld van Landschap Overijssel. Hier deelt 

schapenhouder André Kühn zijn ervaringen met de kuddewaakhonden sinds de start van de pilot op 

het Wierdense Veld en de Sallandse Heuvelrug. Namens Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer 

zorgt de herder hier met zijn kudde voor schapenbegrazing. Adres: Dalkruid 20, Nijverdal 

https://goo.gl/maps/zqzHjHAJNBdEpaPc6  

Programma 

• 09:30 - 10:00 Inloop met thee/koffie 

• 10:00 - 10:15 Welkom door Floris Ensink BIJ12 

• 10:15 - 10:45 Update wolf in Nederland, Duitsland en België - Leo Linnartz 

• 10:45 - 11:00 Korte pauze met thee/koffie 

• 11:00 - 11:45 Presentatie Wolf-Fencing NL - Jeannet Hulshof 

• 11:45 - 12:30 Presentatie Canine Efficiency - Ray Dorgelo 

• 12:30 - 13:30 Verzorgde lunch bij Schaapskooi het Wierdenseveld  

• 13:30 - 15:00 André Kühn - ervaringen met de kuddewaakhonden 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dus tijdig aan door een mail te sturen naar 

melanie.pekel@ark.eu  

De ervaringen uit de pilot worden eind dit jaar gepubliceerd in een rapportage. Deze rapportage is 

tevens een leidraad voor schapenhouders die kuddewaakhonden willen inzetten. 
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