BELEIDSPLAN INTERNATONAL BEAR FOUNDATION 2014-2015
De stichting International Bear Foundation (IBF) zal in de komende jaren haar
kennis, contacten en bronnen inzetten op een aantal speerpuntprojecten.
Ten aanzien van het buitenlandbeleid zal overdracht van kennis en begeleiding van
projecten primair zijn. Deze transitie betreft zowel socio-economische, commerciële
als conservatoire-juridische en maatschappelijke onderwerpen. De stichting zal
meer en meer een kenniscentrum zijn/vormen, waarbij zowel intern als daarbuiten
gebruik zal worden gemaakt van wetenschappelijke en toegepast wetenschappelijke
bronnen.
Gebiedsafbakening.
In verband met de intensiteit en de duur van de projecten wordt gekozen voor een beperkt
aantal projecten. Bij de keuze van projecten is het van groot belang dat de aanvrager (de
lokale partner) een goede “basisuitrusting” heeft en ambitieus is.
Bovendien is het van belang dat de partner zelf de opgedane kennis kan “distribueren” in
zijn eigen territoir, dan wel kan delen met gelijkgerichte organisaties in het gebeid waar men
werkzaam is (dit kan ook grensoverschrijdend zijn).
Op basis van de afgelopen jaren zullen kernactiviteiten in het Dinarisch gebied plaatsvinden, met als speerpunten de landen Bosnie-Herzegovina, Kosovo en Albanië. In zuid-West
Europa zal de kernactiviteit het meest liggen in het zuidelijkste leefgebied van de Europese
bruine beer in de Pyreneeën en Asturië Het betreft dus de landen Frankrijk, Andorra en
Spanje.
Dierenwelzijn
Ten aanzien van projecten die voortvloeien uit dieren-/berenwelzijn, zoals opvangbemiddeling, (her)huisvesting, gezondheidszorg en voeding zal in eerste instantie Europa het werkterrein zijn. In dit kader zal Europa globaal worden begrensd door de Oeral/Rusland in het
oosten en de Kaspische zee in het zuidoosten (Kaukasus t/m Azerbeidjan).
Slechts in zeer specifieke gevallen waar een directe relatie kan ontstaan of bestaat
met Europese berenpopulaties kan de Stichting haar werkterrein enigszins vergroten
(berenpopulaties in Syrië, Irak en Iran).
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Nederland
In Nederland zal de stichting actief zijn op twee fronten:
1. Algemene informatieoverdracht van kennis aan zowel het grote publiek (websits/
presentaties), als contacten met een brede afspiegeling van onderwijs- en onderzoeksinstellingen,
2. De ontwikkeling van IBF ASC (Applied Science Centre) en de Berenborg in het
Wildpark Gasselte. Het IBF/ASC zal dienen als een kenniscentrum voor allerlei organisaties
die in Europa en mogelijk daarbuiten actief zijn op het gebied van soortenbescherming,
leefgebied, mens-beerrelaties en sociaal economische proban kleine berenpopulaties.
Bovendien zal het centrum dienen als een voorbeeldcentrum voor de bouw van opvang
voor berenmanagement van kleine berenpopulatie, voeding en medische verzorging.
De beschikbare kennis kan worden toegepast op zowel populaties in dierentuinen en in opvangcentra als in de natuurlijke habitats van beren. Voorbeelden zijn onder andere communicatie- en bewustwordingsprojecten en de training van allerlei “werkers in het veld” die zullen worden aangeboden.
De Berenborg is een uniek centrum waar probleemberen worden opgevangen op een 8-10
ha groot terrein, dat eveneens in een rotatiesysteem begraasd zal worden door de natuurlijke prooidieren van de wolf en de beer.
Gerard Baars, directeur International Bear Foundation.
November 2013.
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