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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bent aangemeld tijdens of naar aanleiding van 
een informatiebijeenkomst van de wolvencommissie.
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Wolvencommissie blikt 
terug en vooruit 

De Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade 
Gelderland – zoals de wolvencommissie officieel 
heet – maakte de balans op van haar activiteiten 
sinds de start in 2019 om inzicht te krijgen in de 
bereikte resultaten en de onderwerpen die nog 
uitwerking behoeven. Daarnaast grijpt de commissie 
de evaluatie aan om aanbevelingen te formuleren 
voor het vervolg.

Een van de meest tastbare resultaten van de 
commissie was het preventieplan dat in mei 2020 
uitkwam. Jammer genoeg blijft de deelname aan de 
subsidieregeling nog achter bij de verwachtingen. 
De commissie onderzoekt de oorzaken en de 
mogelijke verbeteringen van de regels, onder meer in 
samenspraak met een wolvenconsulent. 

Het plan bevatte ook adviezen die nog niet (helemaal) zijn uitgewerkt, zoals de eventuele vergoeding 
van arbeid, de schadepreventie bij andere landbouwhuisdieren en de heroverweging van de 
technische normering van de hoogte van de rasters. Deze punten zijn aangedragen vanuit de praktijk 
en zouden de deelnamebereidheid aan preventieve maatregelen groter kunnen maken. Andere punten 
die de commissie op tafel legt zijn de inzet van kuddebewaking door honden, de bijdrage in het 
onderhoud en de vervanging van rasters en een calamiteitenregeling. 

Kortom, de commissie ziet nog veel werk op de plank liggen. De rol van de commissie is daarbij 
vooral adviserend, richting dierhouders en richting provincie. Daarom wil de commissie graag haar 
werkzaamheden voortzetten en opnieuw evalueren over drie jaar.

Lees het evaluatieverslag van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland.
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Op 1 september is Johan Wesselink gestart als de eerste wolvenconsulent. Hij helpt dierhouders 
met hun wolfwerende maatregelen: plannen opstellen, subsidie aanvragen, afrastering controleren, 
enzovoort. Daarnaast is hij actief als wolvenschadetaxateur in de Noordelijke provincies. Hij heeft 
dus een goede kijk op de praktijk van het samenleven met de wolf. Wat zijn z’n ervaringen tot nu 
toe? Welke stappen ziet hij in 2022?

Wat heb je de afgelopen maanden allemaal gedaan in Gelderland?
“Ik heb in totaal 24 gesprekken gevoerd met verschillende partijen in het veld. Dat varieert van 
schaapsherders, hobbymatige schapenhouders en partijen die bezig zijn de wolfwerende maatregelen 
te verbreden, dan wel te verbeteren. Denk dan aan het draadoprolsysteem of het inzetten van 
kuddebewakingshonden. Als taxateur heb ik de wolvenaanvallen in Drenthe behandeld. Daarnaast heb 
ik de media te woord gestaan. Het werk als wolvenconsulent spreekt tot de verbeelding. Verschillende 
media hebben zich gemeld om verslag uit te brengen.”

Wat doe je precies voor de schapenhouders?
“Na een bezoek en advies op locatie, zorg ik voor een rapport waar alles op hoofdlijnen staat genoemd. 
Hiermee kunnen veehouders zelf een leverancier benaderen om de kosten inzichtelijk te maken. Als 
er vervolgens nog hulp nodig is om online de subsidie aan te vragen, dan kan ik daar een rol in spelen. 
Sommige schapenhouders denken dat ik alles uit handen neem en alles van A tot Z regel. Dat is niet zo, 
de schapenhouder is zelf aan zet, ik bied alleen een helpende hand en denk graag mee.” 

Wat is je zoal opgevallen?
“Veel dierhouders denken dat de wolfwerende maatregelen veel geld gaan kosten. Ter plekke blijkt 
dan dat het met 2 extra stroomdraadjes geregeld kan worden. Het is niet zo dat schapenhouders voor 
100% nieuwe rasters nodig hebben. Maar het valt me soms ook op dat de kwaliteit van de afrastering 
te wensen overlaat. Een wolfwerend raster op hoogte met voldoende stroom ben ik als taxateur nog 
niet tegengekomen bij aanvallen. De meeste aandacht moet worden besteed aan dammen, hekken en 
greppels. Een wolf is zo ergens onderdoor, doorheen of langs. Daar liggen de kansen.”

Wat zijn de plannen voor 2022?
“Ik zou graag weer demonstratiesessies willen organiseren zodat mensen in de praktijk kunnen komen 
kijken wat het inhoudt. Online informatievoorziening is toch vaak een drempel: schapenhouders zitten 
minder achter de computer. Ik kom ook graag langs om te kijken naar de beste oplossing om de wolf 
te weren. En verder wil ik me verdiepen in systemen die het voor de grootschalige schapenhouders 
makkelijker maken om wolfwerende maatregelen te treffen. De wolvencommissie moet praktisch en 
toegankelijk blijven. Als wolvenconsulent heb ik daar een belangrijke rol te spelen.”
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Johan Wesselink



3

Tussenrapportage van BIJ12  
(van 1 augustus tot 31 oktober 2021)

Het Gelderse nieuws uit de tussenrapportage van BIJ12 uitgelicht:
Noord-Veluwe
De aanwezigheid van de gevestigde roedel is opnieuw vastgesteld via wildcamera’s en 
wolvenkeutels. Op de beelden is de roedel in wisselende samenstelling te zien. De wolven zijn niet 
individueel herkenbaar op beeld, dus het is onduidelijk hoe groot de roedel is op dit moment. De 
roedel gebruikt een omvangrijk gebied van zo’n 400 km2, dat zich uitstrekt van het noordoosten 
van de Veluwe tot aan het midden van de Veluwe. Ze lijken de territoriale wolvin van de Midden-
Veluwe wat naar het oosten te hebben verdrongen. 

Grenzen van territoria verschuiven
De grenzen van wolventerritoria veranderen van jaar tot jaar, hoewel de kerngebieden vaak 
hetzelfde blijven. In de kerngebieden worden de jongen geboren en verblijven ze de eerste 
maanden. De rest van het territorium wordt gebruikt om zo effectief mogelijk te jagen op 
wilde hoefdieren. Deze buitenzones van territoria kunnen dus verschuiven, bijvoorbeeld 
onder invloed van veranderingen in de wildstand of door de aanwezigheid van andere 
wolventerritoria in de nabijheid. 

Oproep voor autowinders aan 100+ schapenhouders 
“Ik tref relatief weinig grote schapenhouders. Dat vraagt 
deels een andere aanpak, maar er zijn mogelijkheden. 
Eén daarvan is een automatisch draadoprolsysteem, 
dat vooral voor 100+ schapenhouders interessant is. 

Ik zoek professionele schapenhouders die graag mee 
zouden willen werken. Ik kan meedenken en ze koppelen 
aan de juiste partijen die er in het veld al mee werken. 
Hiervoor zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar.”

Eerste Nederlandse wolvenconsulent  
van start gegaan 
(De Veluwse Courant, 7 december 2021)

Video – Wolfwerende maatregelen  
op het erf
(De Boerderij, 29 november 2021)

In de media

https://publicaties.bij12.nl/tussenrapportage-wolf-15-december-2021/inhoud/
https://issuu.com/fotovandebiezen/docs/veluwse_courant_07-12_final
https://issuu.com/fotovandebiezen/docs/veluwse_courant_07-12_final
Https://www.boerderij.nl/uitgelicht-wolfwerende-maatregelen-op-het-erf?fbclid=IwAR2ZI577P7sJYymLLhvBz_PP0wSrHFQ4hSwpAiVBbQ-6E2DyyUN83Yws2B8
Https://www.boerderij.nl/uitgelicht-wolfwerende-maatregelen-op-het-erf?fbclid=IwAR2ZI577P7sJYymLLhvBz_PP0wSrHFQ4hSwpAiVBbQ-6E2DyyUN83Yws2B8


Wolven op de Veluwe in het nieuws

4

Midden-Veluwe 
In het oostelijke deel van de Midden-Veluwe is de territoriale wolvin opnieuw vastgesteld, evenals 
een wolf die het jong is van de roedel op de Noord-Veluwe. Nog twee andere roedelleden van de 
Noord-Veluwe zijn via keutels aantroffen in het westelijke en oostelijk deel van de Midden-Veluwe. 
Eén daarvan is een nog niet eerder vastgestelde nakomeling van de roedel van de Noord-Veluwe. 
Het is onduidelijk of het een jong is van de worp uit 2019, 2020 of 2021. 

Zuid-Veluwe 
Wolf GW1490m, die een territorium had op de Zuidwest-Veluwe, is op 1 oktober dood 
aangetroffen bij Stroe. Uit onderzoek blijkt dat hij is doodgeschoten. Omdat de wolf een 
beschermd dier is en doden ervan strafbaar is, loopt op dit moment een justitieel onderzoek om 
de dader te vinden. Het territorium van deze wolf lijkt inmiddels ingenomen door een welp van de 
Noord-Veluwse roedel (GW1889m).

De DNA-analyse van de gedode moeflon op Het Nationale Park de Hoge Veluwe bevestigde dat 
de moeflon gedood is door een wolf, maar niet om welk individu het ging.

Het is soms lastig je te verzoenen met de wolf
(De Gelderlander, 25 december 2021)

Jagers op de Veluwe krijgen goed nieuws van de 
rechter, maar wat zijn de gevolgen voor de wolf?
(De Stentor, 24 december 2021)

Mark uit Hattem krijgt steun, maar ook 
bedreigingen
(De Stentor, 28 december 2021)

Schouten: ‘Bescherming vee tegen wolf is 
verantwoordelijkheid boer’ 
(Nieuwe Oogst, 17 december 2021)

Getroffen schapenboeren Betuwe krijgen geen 
cent voor wolvenhek
(Omroep Gelderland, 9 december 2021)

Wolf slaat toe bij Nijmegen, met prooi 
vastgelegd op camera
(Eindhovens Dagblad, 12 november 2021)

Tegemoetkomingsregeling schade door wolf 
verlengd
(BIJ12, 25 oktober 2021)

Zo denkt Gelderland over de wolf
(Omroep Gelderland, 9 oktober 2021)

In het Spoor van de Wolf
(Argos Medialogica,  
2 januari 2022)

Neergeschoten wolf in 
Opsporing Verzocht
(Opsporing verzocht,  
16 november 2021)

Dood gevonden wolf  
bij Stroe blijkt 
doodgeschoten
(NOS, 13 oktober 2021)

In de media

De wolvencommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren 
en gemeenten. Het is haar taak om dierhouders te informeren over en te betrekken bij het 
besluitvormingsproces over de schadepreventiemaatregelen. De commissie is op 21 mei 2019 ingesteld 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland en staat onder leiding van Pieter van Geel.

https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/het-is-soms-lastig-je-te-verzoenen-met-de-wolf-dit-dier-is-de-spiegel-van-hoe-je-kunt-samenleven-met-de-natuur~a639f2771/
https://www.destentor.nl/veluwe/jagers-op-de-veluwe-krijgen-goed-nieuws-van-de-rechter-maar-wat-zijn-de-gevolgen-voor-de-wolf~a85c402cb/
https://www.destentor.nl/veluwe/jagers-op-de-veluwe-krijgen-goed-nieuws-van-de-rechter-maar-wat-zijn-de-gevolgen-voor-de-wolf~a85c402cb/
https://www.destentor.nl/veluwe/mark-uit-hattem-krijgt-steun-maar-ook-bedreigingen-nadat-een-wolf-mogelijk-een-van-zijn-schapen-doodde~ae37571f/
https://www.destentor.nl/veluwe/mark-uit-hattem-krijgt-steun-maar-ook-bedreigingen-nadat-een-wolf-mogelijk-een-van-zijn-schapen-doodde~ae37571f/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/12/17/schouten-bescherming-vee-tegen-wolf-is-verantwoordelijkheid-boer
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/12/17/schouten-bescherming-vee-tegen-wolf-is-verantwoordelijkheid-boer
https://www.gld.nl/nieuws/7477866/getroffen-schapenboeren-betuwe-krijgen-geen-cent-voor-wolvenhek
https://www.gld.nl/nieuws/7477866/getroffen-schapenboeren-betuwe-krijgen-geen-cent-voor-wolvenhek
https://www.ed.nl/binnenland/wolf-slaat-toe-bij-nijmegen-met-prooi-vastgelegd-op-camera~a16edbb1/
https://www.ed.nl/binnenland/wolf-slaat-toe-bij-nijmegen-met-prooi-vastgelegd-op-camera~a16edbb1/
https://www.bij12.nl/nieuws/tegemoetkomingsregeling-schade-door-wolf-verlengd/
https://www.bij12.nl/nieuws/tegemoetkomingsregeling-schade-door-wolf-verlengd/
https://www.gld.nl/nieuws/7400796/zo-denkt-gelderland-over-de-wolf-de-helft-wil-het-dier-niet-hier-hebben
https://www.vpro.nl/argos/media/kijk/afleveringen/medialogica/2021/aflevering-8.html
https://www.politie.nl/nieuws/2021/november/16/00opsporing-verzocht-16-november-2021.html
https://www.politie.nl/nieuws/2021/november/16/00opsporing-verzocht-16-november-2021.html
https://nos.nl/artikel/2401540-dood-gevonden-wolf-bij-stroe-blijkt-doodgeschoten
https://nos.nl/artikel/2401540-dood-gevonden-wolf-bij-stroe-blijkt-doodgeschoten
https://nos.nl/artikel/2401540-dood-gevonden-wolf-bij-stroe-blijkt-doodgeschoten

