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editie maart 2022

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bent aangemeld tijdens of naar aanleiding van 
een informatiebijeenkomst van de wolvencommissie.

Wolvennieuws
 Calamiteitenregeling voor wolvenschade buiten leefgebied wolf
 Verslag bijeenkomst in de gemeente Putten
 Pilot kuddebeschermingshonden
 Veelgestelde vraag
 Wolven op de Veluwe in het nieuws (selectie)
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Ook houders van schapen en geiten buiten officieel aangewezen leefgebied van wolven worden 
soms getroffen door aanvallen door wolven die tijdelijk in een gebied verblijven. Voor hen is er 
de nieuwe ‘calamiteitenregeling’: een tijdelijke openstelling van de subsidie waarmee ze snel en 
blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. De 
regeling wordt effectief op 2 mei 2022.

Er was al langer vraag naar een regeling voor dierhouders buiten het officiële leefgebied, wanneer 
zij te maken krijgen met aanvallen door een rondhangende wolf. Voor de duidelijkheid: het gaat niet 
om schade door doortrekkende zwervende wolven, want daar kan niemand zich op voorbereiden. Er 
moet sprake zijn van een wolf die niet meteen doortrekt en lokaal meerdere kuddes aanvalt op zoek 
naar voedsel. Voor deze gevallen heeft de wolvencommissie de nieuwe regeling ontwikkeld, die is 
overgenomen door Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Nu ook subsidie voor preventieve maatregelen tegen rondhangende wolf

Calamiteitenregeling voor wolven-
schade buiten leefgebied wolf
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Snelle preventie is van het allergrootste belang
Tot nu toe vielen deze dierhouders buiten de regeling, terwijl het uiterst belangrijk is dat zij direct 
en duurzaam actie ondernemen met preventieve maatregelen. Rondhangende wolven verkennen 
een gebied om na te gaan of het geschikt is als leefgebied. Als ze zich kunnen voeden met 
schapen en geiten, blijven ze langer. Maar als ze worden geweerd, moeten ze op zoek naar wilde 
prooidieren. 

Welke steun biedt de calamiteitenregeling?
- de subsidiëring van wolfwerende rasters buiten wolvenleefgebied.

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?
- er zijn twee aanvallen binnen zeven dagen
- binnen één gemeente of twee aangrenzende gemeenten
- je doet je aanvraag binnen twee weken na de tweede aanval
- je maakt eerst de afrastering wolfwerend en vraagt dan de subsidie aan

Hoe weet je of de calamiteitenregeling in jouw gemeente geldt?
Dit kan je nakijken op de website van BIJ12, waar de meldingen van aanvallen worden 
geregistreerd. De wolvencommissie monitort dit en helpt om veehouders in het  
gebied te informeren. 

In gesprek met bezorgde veehouders in Putten 
Op 13 januari zijn in de gemeente Putten meerdere schapen doodgebeten. Het DNA-onderzoek 
was nog niet bekend, inmiddels is duidelijk dat het vermoeden terecht was dat het wolfschade 
betrof. De aanvallen veroorzaken onrust onder schapenhouders, wat gepaard gaat met veel 
vragen. Burgemeester Lambooij nodigde schapenhouders uit op het gemeentehuis. Meer dan 40 
veehouders gingen op 7 maart in gesprek.

Onze wolvenconsulent Johan Wesselink verzorgde met Maurice La Haye van Wolven in Nederland 
het inhoudelijke deel van de avond. Naast het geven van informatie richtte de sessie zich op het 
aangaan van een dialoog over de recente gebeurtenissen. Schapenhouders ervaren onvoldoende 
ondersteuning vanuit de overheid in het beschermen van hun dieren. 
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https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/schademeldingen/


Uitbreiding leefgebied
Veel is er te doen over het feit dat de gemeente Putten buiten het officieel vastgestelde 
wolvenleefgebied valt. De Provincie Gelderland vergoedt schade door de wolven aan vee, maar er 
is in Putten nog geen subsidie voor het nemen van preventieve maatregelen. Provincie Gelderland 
houdt bij waar wolven zijn waargenomen. Op het grondgebied van Putten zijn nog onvoldoende 
waarnemingen om het aan te merken als wolvenleefgebied. 

Met de uitbreiding van het aantal wolven zal naar verwachting de provincie uitbreiding van 
het leefgebied vaststellen. Of en wanneer dat voor Putten geldt, is nog onbekend. Wel komt 
de nieuwe calamiteitenregeling tegemoet in een tijdelijke openstelling van de subsidie bij 
wolfschade. De gemeente gaat in gesprek met de provincie om uitbreiding van het leefgebied 
richting Putten te bespoedigen.

Over 10 jaar
De schapenhouders in de zaal kregen verschillende aspecten en perspectieven mee. In reactie 
daarop kwamen zowel praktische als principiële bezwaren. ‘Waar staan we over 10 jaar met 
het aantal wolven in Nederland?’ ‘Wanneer is ingrijpen gerechtvaardigd?’ La Haye gaf aan 
dat er grenzen aan de groei van het aantal wolven zitten, maar waar die grens ligt is nu nog 
onbekend. De wolf is een beschermde diersoort, bejagen is niet aan de orde. Nu legt het verkeer 
(verkeersslachtoffers) en de omgeving (niet voldoende rust en wild) beperkingen op. De populatie 
wordt goed gemonitord, zo kan er bijtijds worden bijgestuurd.

Om mét de wolf te kunnen samenleven, werd het treffen van preventieve maatregelen, zoals 
elektrische rasters, aanbevolen. De verschillende maatregelen, zoals ook terug te vinden in de 
Faunaschade Preventie Kit Wolven, zijn door de wolvenconsulent toegelicht.

Dialoog
Een belangrijke stap om te komen tot een samenleving waarin we zo goed mogelijk leren leven  
met de wolf is door de maatschappelijke dialoog te stimuleren. Kennisuitwisseling zorgt voor  
meer bewustwording. Wolvencommissie Gelderland levert op verschillende manieren een  
bijdrage aan de dialoog. Deze bijeenkomst in Putten is een mooi voorbeeld. Benader ons via  
wolvencommissie@gelderland.nl mocht je ideeën hebben. We gaan graag in gesprek! Ook de 
wolvenconsulent staat klaar om in het veld adviezen te geven.

Boer Gerrit uit Putten doet al zijn schapen weg vanwege de wolf: ‘Ik kan ze dit niet meer aandoen’
(De Stentor, 18 februari 2022)

Dit onderwerp in de media
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https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/06/Flyer-schade-door-de-wolf-aan-uw-vee-veelgestelde-vragen-antwoorden.pdf
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wolven/
mailto:wolvencommissie@gelderland.nl
https://www.destentor.nl/veluwe/boer-gerrit-uit-putten-doet-al-zijn-schapen-weg-vanwege-de-wolf-ik-kan-ze-dit-niet-meer-aandoen~afbd4e43/


Zo wordt de wolf bij de kudde schapen in 
Elspeet op afstand gehouden
(De Stentor, 15 januari 2022)

Wolven blijven op afstand maar als huisdier 
geen lieverd: de kuddebeschermingshond
(De Telegraaf, 9 februari 2022)

Dit onderwerp in de media 
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Pilot met kuddebeschermingshonden  
start dit seizoen
Schaapherders op de Noorderheide (Vierhouten) en de Stakenbergheide (Elspeet) werden vorig 
najaar getroffen door aanvallen van wolven overdag in hun grazende kudde. Ze stonden machteloos 
en vreesden dat het hierbij niet zou blijven. Daarom dienden ze een aanvraag in voor een pilot met 
kuddebeschermingshonden. De wolvencommissie heeft hierover positief geadviseerd.

De inzet van kuddebeschermingshonden was eeuwenlang een gebruik in Europa, maar door de 150 jaar 
afwezigheid van de wolf zijn we dit verleerd. In landen als Duitsland en Spanje wordt inmiddels weer 
veelvuldig met kuddebeschermingshonden gewerkt en de preventieve effecten zijn volop bewezen.

Kuddebeschermingshonden kunnen voorkomen dat schapen ten prooi vallen aan de wolf. ’s Nachts 
hebben de schapen een veilig onderkomen in de schaapskooi of in speciale wolfwerende rasters die hun 
preventieve werking al meermaals hebben bewezen. Maar deze rasters bieden geen soelaas voor een 
gescheperde kudde schapen tijdens de begrazing, want het komt ook voor dat wolven overdag actief zijn. 

Daarnaast zorgt de inzet van kuddebeschermingshonden ervoor dat de wolf duurzaam wordt afge-
leerd om schapen als prooi te beschouwen. Het is zaak om zo snel mogelijk in te grijpen. De wolf 
moet vanaf het begin duidelijk worden gemaakt dat hij schapen op de Veluwe niet als prooi moet 
beschouwen. Anders lopen alle kuddes steeds vaker en groter gevaar, want wolven kunnen dit prooi-
gedrag zelfs meegeven aan hun jongen, die eventueel uitzwermen naar andere gebieden.

Daarom heeft de Wolvencommissie positief geadviseerd over een pilot met kuddebeschermingshon-
den. Het voorstel is om twee kuddebeschermingshonden per kudde in te zetten om de wolf te weren 
bij de kudde tijdens het hoeden en in de kralen. De duur van de pilot is twee jaar met als voorwaarde 
dat de effecten goed worden geregistreerd zodat we kunnen leren of dit op de Veluwe een goede op-
lossing kan zijn. De initiatiefnemers kijken naar het wolfwerende effect, maar ook of het werken met 
de honden behapbaar is voor de herder en naar de ervaringen van en met omwonenden en toeristen. 
Het hoofddoel is om uitstekend begrazingsbeheer te kunnen blijven bieden die biodiversiteit op de 
Veluwe vergroot, terwijl de gescheperde kuddes zo conflictarm mogelijk met de wolf samenleven.

https://www.destentor.nl/veluwe/zo-wordt-de-wolf-bij-de-kudde-schapen-in-elspeet-op-afstand-gehouden-ik-kijk-of-er-niks-beweegt-ik-zie-alles~afc16e34/?fbclid=IwAR1erI041k7_UdO379VAIQh_uSbnLYPsnuMeIVrpdFV6YCbCoDcvPnzCxMY
https://www.destentor.nl/veluwe/zo-wordt-de-wolf-bij-de-kudde-schapen-in-elspeet-op-afstand-gehouden-ik-kijk-of-er-niks-beweegt-ik-zie-alles~afc16e34/?fbclid=IwAR1erI041k7_UdO379VAIQh_uSbnLYPsnuMeIVrpdFV6YCbCoDcvPnzCxMY
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1367476464/wolven-blijven-op-afstand-maar-als-huisdier-geen-lieverd-de-kuddebeschermingshond?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1367476464/wolven-blijven-op-afstand-maar-als-huisdier-geen-lieverd-de-kuddebeschermingshond?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp


Wolven op de Veluwe in het nieuws
Enthousiasme voor wolven neemt snel af:  
‘Zou schapen tegen wolven moeten 
beschermen’
(De Stentor, 10 januari 2022)

Campagne Wennen aan de wolf
(Natuurmonumenten, 13 januari 2022)

Schaapsherders zijn klaar met de wolf
(De Stentor, 15 januari 2022) 
 
Herder Visser: ‘Wolfwerende maatregelen  
zijn niet eenvoudig’
(NOS, 3 februari 2022)

‘Schapen in Ooijpolder permanent  
beschermen tegen wolven’
(Gelderlander, 7 februari 2022)

Consulent Wesselink: ‘We moeten leren 
samenleven met de wolf’
(Nieuwe Oogst. 8 februari 2022)

Enorme toename dode herten, zwijnen en 
moeflons op Hoge Veluwe: loopt er een tweede 
wolf rond?
(AD, 17 februari 2022)

De wolvencommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terrein-
eigenaren 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.

?
Veelgestelde vraag

Hoe weet ik of en waar er een wolf  
in Gelderland is?
BIJ12 brengt de aantallen, verspreiding 

en herkomst van de wolven die in Nederland 
verblijven maandelijks in kaart op de website. 
Na een vermoedelijke wolvenaanval meldt 
BIJ12 dit op plaatsnaam op de website. 

Er is nog geen systeem voor vroegtijdige 
signalering van de wolf zodat veehouders 
bijtijds (tijdelijke) preventieve maatregelen 
kunnen treffen. Op social media zijn 
verschillende initiatieven, maar de 
wolvencommissie kan de betrouwbaarheid 
daarvan niet garanderen.

Tussenrapportage van BIJ12 verschijnt  
eind maart 2022. 
De eerstvolgende rapportage van BIJ12 (1 november 2021 – februari 2022) verschijnt eind maart 
2022, drie weken later dan regulier. Nu kunnen ook de verzamelde monsters van begin februari 
meegenomen worden in de analyse. Zo krijgen we een beter inzicht in waar welke individuen 
voorkomen, wat de gevormde paren zijn en waar in mei wellicht jongen te verwachten zijn.
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https://www.destentor.nl/binnenland/enthousiasme-voor-wolven-neemt-snel-af-zou-schapen-tegen-wolven-moeten-beschermen~a7edec11/
https://www.destentor.nl/binnenland/enthousiasme-voor-wolven-neemt-snel-af-zou-schapen-tegen-wolven-moeten-beschermen~a7edec11/
https://www.destentor.nl/binnenland/enthousiasme-voor-wolven-neemt-snel-af-zou-schapen-tegen-wolven-moeten-beschermen~a7edec11/
https://www.natuurmonumenten.nl/wennen-aan-de-wolf
https://www.destentor.nl/binnenland/schaapsherders-zijn-klaar-met-de-wolf-tijdens-de-aanval-stond-ik-machteloos~a5f132f8/
https://nos.nl/regio/drenthe/artikel/229379-herder-visser-wolfwerende-maatregelen-zijn-niet-eenvoudig
https://nos.nl/regio/drenthe/artikel/229379-herder-visser-wolfwerende-maatregelen-zijn-niet-eenvoudig
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/schapen-in-ooijpolder-permanent-beschermen-tegen-wolven~ad4ec7b4/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/schapen-in-ooijpolder-permanent-beschermen-tegen-wolven~ad4ec7b4/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/02/08/consulent-wesselink-we-moeten-leren-samenleven-met-de-wolf
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/02/08/consulent-wesselink-we-moeten-leren-samenleven-met-de-wolf
https://www.ad.nl/apeldoorn/enorme-toename-dode-herten-zwijnen-en-moeflons-op-hoge-veluwe-loopt-er-een-tweede-wolf-rond~a23e176a/
https://www.ad.nl/apeldoorn/enorme-toename-dode-herten-zwijnen-en-moeflons-op-hoge-veluwe-loopt-er-een-tweede-wolf-rond~a23e176a/
https://www.ad.nl/apeldoorn/enorme-toename-dode-herten-zwijnen-en-moeflons-op-hoge-veluwe-loopt-er-een-tweede-wolf-rond~a23e176a/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/verspreiding-wolf-in-nederland/
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