
                  
 

Uitnodiging Demodag wolfwerende maatregelen – Zaterdag 2 
april 2022 
 

In de afgelopen maanden zijn in Limburg diverse wolvenaanvallen op schapen geweest.  
Zowel voor de dieren als voor de houders is een wolvenaanval een ingrijpende gebeurtenis.  
Hoe kun je een wolvenaanval op je schapen zoveel mogelijk voorkomen? 
 

Zaterdag 2 april organiseren Platform KSG, VGSN & de LLTB een demo-dag voor 

schapenhouders en geïnteresseerden waar we laten zien hoe we schapen tegen aanvallen 

van de wolf kunnen beschermen. We tonen verschillende preventiemethodes bij vaste 

rasters, flexinetten, vlechtheggen en de autowinder met het Rappa- systeem op kruiwagen 

en quad alsook informatie over kuddebewakingshonden. Daarnaast wordt informatie 

gegeven over hoe een schademelding bij BIJ12 na een vermeende wolvenaanval verloopt.  

Tevens is er een toelichting op de (onlangs opengestelde) subsidieregeling van de 

provincie Limburg voor wolfwerende maatregelen. 
 

De dag bestaat uit een ochtenddeel (start 10:00 uur) en een middagdeel (start 13:00 uur) 

die identiek zijn. Beide dagdelen hebben een parallel programma met presentaties binnen 

en demo’s buiten.  
 

Locatie:  

De dag vindt plaats op Landgoed Beatrixhoeve, Witteweg 107, Asenray (bij Roermond) bij 

schapenhouder Sjraar van Beek. Een link voor GoogleMaps: goo.gl/maps/NfNsciEet3nNrCUD7  

 

Aanmelding en contact: 

Gelieve op te geven via dit opgaveformulier https://forms.gle/3VMfoognHMDyC85C8.  

Vragen? Stuur een email naar opgavedemodag2022@gmail.com. 

 

Programma ochtend: 

9:15 Inloop met koffie en vlaai. Een eventuele lunch dient zelf verzorgd te worden.  

10:00 Opening Demodag: Gitta Backer (platform KSG) 

 

Eerste ronde - 10:15 – 11:15  

Presentaties binnen (na elkaar) Demonstraties buiten (doorlopend) 

- Ray Dorgelo (Canine Efficiency) Vraag en 

antwoord sessie Kuddebewakingshonden 

(KBH) 

 

- Henk Emmerzaal (schade-expert voor 

BIJ12). Afhandeling schademelding en 

taxatie  

 

- Paul Voskamp (Provincie Limburg) Nieuwe 

subsidieregeling Provincie Limburg 

- Bas Custers (Wolf Fencing) aanpassen van 

verschillende types vaste raster (ursusgaas en 

gladde draden van zwijnenkerend raster) 

- Olaf Menzel (Rappa Duitsland): Autowinder 

Rappa-systeem vanaf quad en kruiwagen 

- Sjraar van Beek (Landschapbeheer De Wassum): 

succesvol opbouwen van twee types 1.20m 

wolvennetten 

- Patrick Geukemeijer (VOF De Voskop)/ Wim 

Tegels: reguliere flexnetten met verschillende 

aanpassingen 

- Frans van Bommel (Van Bommel Faunawerk): 

Fladry en turbo-fladry 

 

Wissel eerste ronde: 11:30-12:30 

Presentaties binnen (na elkaar) Demonstraties buiten (doorlopend) 

- Ray Dorgelo (Canine Efficiency) Vraag en 

antwoord sessie Kuddebewakingshonden 

(KBH) 

- Bas Custers (Wolf Fencing) aanpassen van 

verschillende types vaste raster (ursusgaas en 

gladde draden van zwijnenkerend raster) 

https://goo.gl/maps/NfNsciEet3nNrCUD7
https://forms.gle/3VMfoognHMDyC85C8


                  
 

- Henk Emmerzaal (schade-expert voor 

BIJ12). Afhandeling schademelding en 

taxatie  

 

- Paul Voskamp (Provincie Limburg) Nieuwe 

subsidieregeling Provincie Limburg 

- Olaf Menzel (Rappa Duitsland): Autowinder 

Rappa-systeem vanaf quad en kruiwagen 

- Sjraar van Beek (Landschapbeheer De Wassum): 

succesvol opbouwen van twee types 1.20m 

wolvennetten 

- Patrick Geukemeijer (VOF De Voskop)/ Wim 

Tegels: reguliere flexnetten met verschillende 

aanpassingen 

- Frans van Bommel (Van Bommel Faunawerk): 

Fladry en turbo-fladry 

 

12.35 – 13.00 uur: inloop met koffie & vlaai en pauze 

U dient zelf te zorgen voor een eventuele lunch.  

 

Programma middag: 

13:00 Opening middagprogramma Gitta Backer (platform KSG) 

 

Tweede ronde: 13:15-14:15 

Presentaties binnen (na elkaar) Demonstraties buiten (doorlopend) 

- Ray Dorgelo (Canine Efficiency) Vraag en 

antwoord sessie Kuddebewakingshonden 

(KBH) 

 

- Henk Emmerzaal (schade-expert voor 

BIJ12). Afhandeling schademelding en 

taxatie  

 

- Paul Voskamp (Provincie Limburg) Nieuwe 

subsidieregeling Provincie Limburg 

- Bas Custers (Wolf Fencing) aanpassen van 

verschillende types vaste raster (ursusgaas en 

gladde draden van zwijnenkerend raster) 

- Olaf Menzel (Rappa Duitsland): Autowinder 

Rappa-systeem vanaf quad en kruiwagen 

- Sjraar van Beek (Landschapbeheer De 

Wassum): succesvol opbouwen van twee types 

1.20m wolvennetten 

- Patrick Geukemeijer (VOF De Voskop)/ Wim 

Tegels: reguliere flexnetten met verschillende 

aanpassingen 

- Frans van Bommel (Van Bommel Faunawerk): 

Fladry en turbo-fladry 

 

Wissel tweede ronde: 14:30-15:30 

Presentaties binnen (na elkaar) Demonstraties buiten (doorlopend) 

- Ray Dorgelo (Canine Efficiency) Vraag en 

antwoord sessie Kuddebewakingshonden 

(KBH) 

 

- Henk Emmerzaal (schade-expert voor 

BIJ12). Afhandeling schademelding en 

taxatie  

 

- Paul Voskamp (Provincie Limburg) Nieuwe 

subsidieregeling Provincie Limburg 

- Bas Custers (Wolf Fencing) aanpassen van 

verschillende types vaste raster (ursusgaas en 

gladde draden van zwijnenkerend raster) 

- Olaf Menzel (Rappa Duitsland): Autowinder 

Rappa-systeem vanaf quad en kruiwagen 

- Sjraar van Beek (Landschapbeheer De 

Wassum): succesvol opbouwen van twee types 

1.20m wolvennetten 

- Patrick Geukemeijer (VOF De Voskop)/ Wim 

Tegels: reguliere flexnetten met verschillende 

aanpassingen 

- Frans van Bommel (Van Bommel Faunawerk): 

Fladry en turbo-fladry 

 


