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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld tijdens of naar 
aanleiding van een informatiebijeenkomst van de wolvencommissie.

Wolvennieuws
 Online sessies voor nieuw leefgebied Noord- en Zuidwest-Veluwe
 Ervaringen opdoen met de autowinder
 30.000 euro subsidie aangevraagd
 Antwoorden op veelgestelde vragen
 Provincies gaan wolvenplan actualiseren
 Omhein uw weides en houd predators buiten
 Nieuws over de wolf op de Veluwe in de periode februari-april

Online sessie voor nieuw leefgebied Noord- en 
Zuidwest-Veluwe

Op maandag 14 en 21 juni was er een online informatiesessie voor schapen- en geitenhouders in de 
nieuwe leefgebieden voor de wolf. De 56 deelnemers kregen informatie over de aanwezigheid van 
de wolf in hun regio en mogelijke maatregelen om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

De informatiesessie was een initiatief van de wolvencommissie Gelderland, in samenwerking met 
de gemeenten Ede, Renkum, Oldebroek en Heerde. De wolvencommissie nam het voortouw in het 
aangaan van de dialoog met schapenhouders in de ‘nieuwe gemeenten’. Want het weren van de wolf 
is daar nu relevant en er wordt nog weinig gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor wolfwerende 
maatregelen.
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Gijsbert Six en zijn Drentse heideschapen



De sessie stond stil bij de praktische uitvoering van de afrastering en de uitgangspunten voor een 
subsidieaanvraag. Dierhouders konden ervaringen delen en een virtueel kijkje nemen bij de vijf 
wolfwerende afrasteringen die in aanmerking komen voor subsidie van de provincie Gelderland.

De deelnemers kwamen uit alle geledingen: merendeels hobbyhouders van schapen en geiten, 
maar ook professionele schapen- en geitenhouders, houders van gescheperde kuddes, fokkers van 
schapenrassen, dierhouders van pony’s, runderen en pluimvee, een melkveehouder, een beheerder 
van kinderboerderijen, een boswachter, een taxateur en een lid van de werkgroep Wolf.  
De antwoorden op de gestelde vragen tijdens de online sessie zijn opgenomen in de rubriek 
Veelgestelde vragen.

Merendeel van de reacties vanuit de deelnemers waren positief, mede omdat deze voorlichting 
los staat van de vraag of het al dan niet goed is dat een wolf zich in de regio heeft gevestigd. 
In Gelderland houden de wolven zich relatief rustig, ze eten hoofdzakelijk wild en er zijn weinig 
schadegevallen. Toch gaan wolven vroeg of laat onbeschermde schapen pakken. Vandaar de oproep 
om maatregelen te nemen.

Gijsbert Six, lid van de wolvencommissie, praatte samen met Glenn Lelieveld, Zoogdiervereniging 
en Wolven in Nederland, de deelnemers bij over feiten en fabels. Six: “Als eigenaar van 23 Drentse 
heideschapen en lid van het Platform KSG zie ik de komst van de wolf als een gegeven. De populatie 
in Duitsland en Nederland groeit. Het worden er alleen maar meer. Nadat ik bij mijn buurman in 2018 
heb gezien wat een wolf kan doen, heb ik als schapenhouder mijn vee beschermd.”

Six besprak de BIJ12-norm voor afrasteringen. “Sommige zaken worden bij het plaatsen van 
een omheining over het hoofd wordt gezien, maar kunnen grote gevolgen hebben. De beste 
preventiemaatregel is het plaatsen van een schrikdraadraster van 120 cm hoog. Essentieel is dat de 
onderste draad 20 cm van de grond zit, zodat wolven er niet onderdoor kruipen.”

“Belangrijk is dat ook de doorgangen worden beschermd. In de praktijk wordt die fout vaak gemaakt. 
Een sloot is een prima barrière om schapen binnen te houden, maar niet om wolven buiten te 
houden, aldus Six. “Check ook het weidehek: is er niet te veel ruimte voor een wolf om doorheen te 
gaan. Naast afmeting en hoogte van de stroomdraden is de spanning op de omheining van cruciaal 
belang. De spanning moet overal minimaal 4.500 Volt bedragen. Zorg dat de omheining over de 
volledige lengte voldoende spanning houdt. Al met al hoop ik dat de verstrekte informatie bijdraagt 
aan het plaatsen van wolfwerende rasters en resulteert in subsidieaanvragen. Daar is het de 
wolvencommissie om te doen.”

Zo komt een wolf in het weiland:
 Onderdoor kruipen of graven;
 doorheen gaan; 
 overheen klimmen.

Een wolf heeft minder de neiging  
om te springen

Veel gemaakte fouten:
  Onderste draad te hoog (greppels, 

glooiingen);
 doorgang niet goed beschermd;
 spanning te laag (let op aarding).

  vervolg artikel
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https://werkgroepwolf.nl/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-wolven/


Help het onderzoek vooruit
Ervaringen opdoen met de autowinder 

De wolvencommissie wil innovatie stimuleren en meer praktijkervaring opdoen met de autowinder. 
Daarom richt deze oproep zich ook tot professionele schapenhouders buiten het leefgebied van de 
wolf die ’s winters de graslandpercelen bij agrariërs afgaan met grote groepen schapen. 

De wolvencommissie zal beoordelen of een schapenhouder buiten het leefgebied in aanmerking 
komt voor een gerichte bijdrage. We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de tarieven van de 
subsidieregeling (4.000 euro voor een autowinder) en willen het beschikbare werkbudget zo effectief 
mogelijk te besteden. Bij veel belangstelling zullen we dus keuzes maken.

Dus bent u of kent u een schapenhouder die hierin interesse heeft? 
Stuur dan de volgende informatie naar wolvencommissie@gelderland.nl

 hoeveel schapen u weidt;
 of u heide, weide-, melk- of vleesschapen hebt;
 op welke locaties u weidt;
 of en hoe de autowinder inpasbaar is in uw bedrijfsvoering.

Benieuwd? In dit filmpje ziet u meer over de eerste ervaringen met het draadoprolsysteem.

Dit jaar 30.000 euro subsidie aangevraagd
Uit navraag bij de Provincie Gelderland blijkt dat in de periode 1 januari 2021 tot juni 2021 schapen- 
en geitenhouders op de Veluwe in totaal 30.299 euro subsidie hebben aangevraagd. Van de 
15 aanvragen dit jaar zijn er 6 in het nieuwe leefgebied op de Zuidwest-Veluwe. De wolvencommissie 
vertrouwt er op dat de deelname groter wordt nu er voorlichtingssessies zijn gehouden.

Ook subsidie aanvragen? Bekijk de informatie over de subsidiemogelijkheden van de  
Provincie Gelderland.
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mailto:wolvencommissie%40gelderland.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=ycf7sRwWtX0&t=8s
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Voorkomen-van-schade-door-wolven


Vragen? Neem contact op met de hulplijn

Hoe berekent u de omtrek van een weide die niet rechthoekig is? Wat doet u met sloten, 
greppels en dijken? Voor al dat soort vragen kan je rechtstreeks contact leggen met de 
hulplijn van de wolvencommissie.

U mailt uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en vragen naar 
wolvencommissie@gelderland.nl en krijgt dan direct advies of een voorstel voor een tijdstip voor een 
belafspraak of een link om in te loggen voor een videovergadering.

De wolf is in de buurt gesignaleerd, kom ik in aanmerking voor de subsidieregeling?
De Provincie Gelderland houdt bij waar wolven zijn waargenomen. Als een wolf zes maanden in 
hetzelfde gebied verblijft, is er officieel sprake van vestiging. De provincie bepaalt vervolgens 

welk wolvenleefgebied daarbij hoort. Alleen veehouders die in het leefgebied van de gevestigde 
wolf schapen of geiten houden, kunnen subsidie aanvragen. Wanneer het leefgebied op basis van 
monitoring wordt uitgebreid, kan er met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd. Als u 
dus buiten het leefgebied wolfwerende maatregelen treft en het wordt alsnog leefgebied, kunt u dus 
subsidie vragen. Maar we kunnen niet in de toekomst kijken en geen harde garanties geven.

 Komt er ook een vergoeding voor het nemen van preventiemaatregelen bij ‘overige’ dieren?
Op de Veluwe zijn er enkel aanvallen op schapen gemeld, maar de schade door wolven 
beperkt zich niet tot schapen en geiten. De wolvencommissie adviseert alle dierhouders om 

passende maatregelen te treffen. De gewenste uitbreiding van het schadepreventieplan naar overige 
landbouwhuisdieren en hobbydieren speelt niet alleen in Gelderland. Het overleg hierover wordt nu 
landelijk gevoerd. De ontwikkelingen zullen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Blijft de vergoeding voor wolvenschade voor hobbyhouders in de toekomst gelden?
Het wolvenplan is in januari 2019 vastgesteld en kijkt 3 jaar vooruit. De wolvencommissie 
adviseert om de schaderegeling die in het Interprovinciaal wolvenplan is vastgelegd voort 

te zetten, waarbij vanaf 2022 als voorwaarde voor het toekennen van een schade-uitkering aan 
dierhouders in het aangewezen gebied geldt dat de dieren worden beschermd door afrasteringen die 
voldoen aan de BIJ12-norm. Op dit moment wordt nagedacht over hoe verder na 1 januari 2022. Principe 
is dat er in wolvengebied een tijd moet zijn om de maatregelen te nemen. Hoe dat precies werkt bij 
gebieden die er net zijn bijgekomen is nog niet bekend. De wolvencommissie zal de provincie adviseren, 
zodat met de actualisatie van het interprovinciaal wolvenplan begin 2022 hierover duidelijkheid ontstaat.

?

?

?

Antwoorden op  veelgestelde vragen

Provincies gaan  
wolvenplan 
actualiseren

Het interprovinciale wolvenplan krijgt een 
update. Alle beschikbare kennis over wolven 
wordt op een rijtje gezet en er wordt gekeken 
hoe het juridisch zit met de bescherming 
van het leefgebied van de wolf. Het actuele 
wolvenplan moet volgend jaar klaar zijn.

Omhein uw weides  
en houd predators  
buiten
Preventiemaatregelen houden predators – of het 
nu gaat om een wolf, goudjakhals en hond – op 
afstand en beperken de schade aan levende have. 
In de Faunaschade Preventie Kit Wolven van 
BIJ12 leest u met welke preventieve maatregelen 
u schade kan voorkomen of beperken.
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mailto:wolvencommissie%40gelderland.nl?subject=
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_Leefgebied_wolf.pdf
https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_Leefgebied_wolf.pdf
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-wolven/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-wolven/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-wolven/


Wolvenmonitoring februari-april 2021 
BIJ12 volgt de activiteit van de wolf in Nederland 
en brengt elke drie maanden verslag uit. Hier 
een korte greep uit het verslag van februari-april 
over de Veluwe.

Noord-Veluwe 
  Aanwezigheid van de gevestigde roedel 

opnieuw vastgesteld via wildcamera’s, 
zichtwaarnemingen en keutels.

  De wolvin heeft vier welpen geworpen, dit 
is de derde keer dat deze roedel jongen 
voortbrengt. 

  Het is onduidelijk hoe groot de roedel is, want  
tweejarige wolven verlaten vaak de roedel als  
er nieuwe welpen geboren worden. 

Midden-Veluwe 
 Wolvin GW960f is er al sinds augustus 2018 aanwezig.
 Ze lijkt nu een partner te hebben: op camera’s zijn twee duidelijk onderscheidende wolven te zien.
 Het is onduidelijk om welk individu het gaat, want er is nog geen DNA-profiel van de tweede wolf. 

Zuidwest-Veluwe 
  Op 6 maart 2021 is op de provinciale weg N224 een wolf doodgereden. Deze wolvin is in 2019 

geboren op de Noord-Veluwe. Tijdens de sectie bleek dat ze acht embryo’s had. 
  Er zijn twee andere individuen genetisch aangetoond op basis van keutels, wilde prooidieren en 

een schadegeval bij schapen. In vijf gevallen bleek het te gaan om de mannelijke wolf die vanuit 
Duitsland dit voorjaar het leefgebied op de Zuidwest-Veluwe bereikte. Van het andere vastgestelde 
individu is de aanwezigheid voor het eerst vastgesteld. Deze mannelijke wolf is ook een jong uit de 
roedel op de Noord-Veluwe. 

  Er is ook nog een vierde wolf vastgesteld. Het is nog onduidelijk welke wolf dit is, wat haar 
herkomst is en waar ze momenteel verblijft.

Lees hier het volledige verslag.

Veluws wolvenpaar krijgt weer welpen
(De Telegraaf – 31 mei 2021)

Wolvenroedel op noordelijke Veluwe groeit: 
weer drie welpen erbij
(De Stentor – 31 mei 2021)

De wolf valt vee maar relatief weinig aan 
(Trouw – 15 juni 2021)

Wolvin op Midden-Veluwe na drie jaar 
vermoedelijk gespot met mannetje
(De Stentor – 15 juni 2021)

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. 5

Wolven op de Veluwe in het nieuws

https://publicaties.bij12.nl/tussenrapportage-wolf-15-juni-2021/monitoring-in-de-provincies/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/1542944895/veluws-wolvenpaar-krijgt-weer-welpen
https://www.destentor.nl/apeldoorn/wolvenroedel-op-noordelijke-veluwe-groeit-weer-drie-welpen-erbij~a311961a/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/wolvenroedel-op-noordelijke-veluwe-groeit-weer-drie-welpen-erbij~a311961a/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-wolf-valt-vee-maar-relatief-weinig-aan~b35e5c8b/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/wolvin-op-midden-veluwe-na-drie-jaar-vermoedelijk-gespot-met-mannetje~a44f11aa/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/wolvin-op-midden-veluwe-na-drie-jaar-vermoedelijk-gespot-met-mannetje~a44f11aa/



