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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld tijdens of naar 
aanleiding van een informatiebijeenkomst van de wolvencommissie.
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Actueel: een wolf in de Ooijpolder?
In de Ooijpolder zijn twee schapenhouders geconfronteerd met aanvallen op hun schapen. 
Wilbert Verriet verloor 27 oktober één schaap, zijn collega-schapenhouder een dag later twee 
schapen. Het is nog niet duidelijk of die zijn uitgevoerd door een wolf, goudjakhals of hond.  
DNA-onderzoek uitgevoerd door BIJ12 zal hierover uitsluitsel geven.

Wilbert Verriet: “Geconfronteerd met een aanval op je schapen, wil je snel schakelen. Ook buiten 
kantooruren. Ik wilde zo snel mogelijk een taxateur ter plekke om de situatie te beoordelen. Dat 
duurde mij te lang. Eenmaal gemeld liep het vervolg goed. De taxateur was ter zake kundig, de 
wolvencommissie zocht contact en een set nood-netten werd tijdelijk beschikbaar gesteld.”

Inmiddels staat de nood-kraal bij de getroffen collega-schapenhouder, die nog even blijft staan. 
Verriet: ”Het is nu rustig, het lijkt erop dat hij of zij is doorgetrokken. Idealiter zou ik zelf een set 
flexinetten op voorraad hebben, zodat ik snel kan schakelen mocht zich weer een incident voordoen. 
Ik wil gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om wolfwerende rasters aan te schaffen met 
subsidie van de provincie.”

Fo
to

: W
ilb

er
t V

er
rie

t

https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/boer-jan-bewaakt-zijn-schapen-met-rasters-na-aanval-geestelijk-ben-ik-een-wrak~a81cbdfb/


Betrokken partijen volgen ontwikkelingen in Ooijpolder
De wolvencommissie besprak 30 oktober de situatie in de Ooijpolder met betrokkenen via een online 
sessie. De provincie vergoedt schade door wolven aan vee, maar er is nog geen vergoedingsregeling 
voor de goudjakhals. Binnen het vastgestelde leefgebied van de wolf vergoedt de provincie ook 
gedeeltelijk preventieve maatregelen, maar de Ooijpolder valt daarbuiten. De betrokken partijen 
blijven alert op de ontwikkelingen in de Ooijpolder, zodat waar nodig maatwerk of opschaling van de 
preventiemaatregelen kan worden onderzocht.

Bent u schaaphouder in de Ooijpolder?
Wilbert Verriet, schapenhouder in de Ooijpolder, is bereid om aanspreekpunt te zijn voor schapen-
houders in het gebied. Hij heeft een WhatsApp-groep gemaakt. Zijn contactgegevens zijn  
06 - 20 74 46 45 / wilbertverriet@hotmail.com.

De wolvencommissie is blij met dit initiatief en ziet dat een schakel tussen schapenhouders in het 
gebied en de provincie zorgt dat zaken zoveel mogelijk centraal en gestroomlijnd verlopen.

Oproep aan schapen-
houders: omhein de weide 
en hou de wolf buiten
Sinds 4 augustus kunnen veehouders subsidie aanvragen 
voor preventieve maatregelen tegen de wolf. Nog maar 
acht aanvragen zijn ingediend. Daarom doet de provincie 
Gelderland en de wolvencommissie opnieuw een oproep 
aan alle schapen- en geitenhouders in het leefgebied van 
de wolf om zo snel mogelijk hun kudde te beschermen met 
een wolfwerende afrastering.

De provincie Gelderland waarschuwt schapenhouders om niet 
te wachten tot de wolf toeslaat. Want hoe eerder en hoe meer 
schapenhouders maatregelen nemen om de wolf buiten te 
houden, hoe beter. Een wolf die het makkelijk wordt gemaakt, 
grijpt zijn kans. Het omgekeerde geldt ook: krijgt hij een 
oplawaai van een stroomdraad, dan neemt hij de benen en zal 
hij het niet zo snel nog een keer proberen. 

‘Afwachten is niet verstandig’
Gedeputeerde Peter Drenth: “Het is fijn om te zien dat midden in het leefgebied al allerlei maatregelen 
zijn genomen. Het is begrijpelijk dat iedereen die er verder van af zit zich afvraagt of maatregelen wel 
nodig zijn. Maar afwachten vinden we niet verstandig. Ik roep ook deze dierhouders op om maatregelen 
te treffen en het voorbeeld te volgen van dierhouders die dit al wel hebben gedaan. We hebben hiervoor 
dit jaar een half miljoen vrijgemaakt. Ik zou het jammer vinden als dat niet wordt benut.”

Subsidieregeling
De wolf is een beschermde diersoort. Provincie Gelderland heeft de taak om de wolf te beschermen, 
net als andere beschermde diersoorten. De provincie vergoedt schade door wolven aan vee. 
Daarnaast vergoedt de provincie binnen het leefgebied ook gedeeltelijk preventieve maatregelen 
die landbouwhuisdieren beschermen tegen de wolf. Daarvoor heeft de provincie op advies van de 
wolvencommissie een subsidieregeling opengesteld, klik hier voor meer info.

mailto:wilbertverriet%40hotmail.com?subject=
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Voorkomen-van-schade-door-wolven


Demosessies bieden informatie  
én luisterend oor

Met informatieve en concrete demosessies kregen de schapenhouders in Epe-Heerde informatie 
over wat de aanwezigheid van de wolf in hun regio betekent en wat ze ertegen kunnen doen. Er 
waren drie sessies op zaterdag 3 oktober en 1 online sessie op zaterdag 17 oktober.

In totaal waren er 26 schapenhouders, ongeveer 11% van de aangeschreven doelgroep. Dat is op zich niet 
zo veel, maar de wolvencommissie hoopt op het effect van mond-tot-mondreclame voor de verspreiding 
van de boodschap. De sessies waren een initiatief van de wolvencommissie, in samenwerking met Wolf-
Fencing en Wolven in Nederland.

Positieve waardering
Over het algemeen werden de bijeenkomsten positief gewaardeerd, ongeacht het sentiment over de wolf. 
De demo-opstelling van vijf mogelijke afrasteringen liet in de praktijk zien hoe de bescherming tegen de 
wolf in zijn werk gaat en voegde duidelijk iets toe, zoals een deelnemer het verwoordde: “Als dit het is, 
dan kan ik hier wel wat mee”. 

Informatie is nodig
Dat de informatie nodig is, bleek uit het feit dat er veel onwetendheid is over de situatie en over de 
subsidiemogelijkheden. Dat kan verklaren waarom er tot nu toe nog weinig aanvragen zijn.

Dialoog
Naast het geven van informatie richtten de sessies zich ook op het aangaan van een dialoog over de 
recente gebeurtenissen. Er is duidelijke behoefte aan een lokaal aanspreekpunt voor hulp bij het plaatsen 
en checken van wolfwerende afrasteringen, het voorrekenen van de beschikbare subsidie, het bespreken 
van uitzonderingssituaties, het bieden van hulp bij een aanval en een beoordeling ter plekke. Daarin hoopt 
de speciaal daarvoor opgerichte hulplijn te voorzien. 



Kom kijken in de praktijk
Afrasteringen dragen bij aan het verkleinen van wolfschade bij schapen en geiten. De demonstratie -
opstelling bij de schaapskudde Epe-Heerde toont de vijf soorten wolfwerende rasters die in aan-
merking komen voor subsidie. 

De demo-opstelling is tot 31 december vrij te bezichtigen en voorzien van een korte toelichting op een 
informatiebord. Er zijn twee soorten vaste en drie soorten verplaatsbare afrasteringen, met of zonder 
gaas, volgens dezelfde basisprincipes: 

  voorzien van stroomdraden
  met hoogstens 20 cm tussen de onderste draden en een minimale hoogte van 120 cm
  een elektrische spanning op de stroomdraden van minstens 4.500 volt
  een minimale impulsenergie van het schrikdraadapparaat van 1,5 joule (voor grotere  

weiden is dit soms meer)
  voor toegangspoorten gelden dezelfde eisen als voor de afrastering zelf
  geen opstapmogelijkheid hoger dan 30 cm buiten de afrastering binnen een afstand van 2 meter

Buurtbewoners zijn ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de schaapskooi  
Epe-Heerde. De wolvencommissie was van plan om meerdere informatiemiddagen te organiseren,  
maar door de coronamaatregelen laten deze nog even op zich wachten.

Locatie schaapskudde Epe-Heerde
www.schaapskudde-epe-heerde.nl
Elburgerweg 33, 8181 EM Heerde

De demonstratieopstelling is vrij toegankelijk.

https://www.schaapskudde-epe-heerde.nl


Schapenhouders op de Veluwe zijn niet bang 
voor de wolf. Lees verder in De Stentor.

Weinig animo voor anti-wolf maatregelen.
Bekijk het nieuwsbericht op Omroep Gelderland.

Onduidelijkheden? Neem contact op 
met de hulplijn

Soms is een situatie niet meteen duidelijk. Hoe berekent u bijvoorbeeld de omtrek van een weide 
die niet rechthoekig is? Wat doet u met sloten, greppels en dijken? Met al dat soort vragen kan u 
terecht bij de hulplijn van de wolvencommissie. 

Hoe werkt het?
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.

Preventie blijft de boodschap
Preventiemaatregelen houden predators – of het nu gaat om een wolf, goudjakhals en hond – op 
afstand en beperken de schade aan levende have. Proactief ingrijpen voorkomt veel leed. De focus 
ligt in eerste instantie op het beveiligen van schapen en geiten met de volgende maatregelen:

1. Kijk welke preventieve maatregelen geschikt zijn voor uw dierhouderij 
  In de ‘Faunaschade Preventie Kit Wolven’ van BIJ12 leest u met welke preventieve maatregelen u 

de schade door wolven kan voorkomen of beperken.
2. Hok het vee op in een nachthok of kraal
  Het ’s nachts ophokken van vee is een zekere en betrouwbare maatregel om predatie te voorkomen.
3. Houd u aan de wolfwerende eisen voor de afrastering
  Deze eisen waarborgen onder normale omstandigheden dat de afrastering voldoende  

preventief werkt. 
4. Maak gebruik van noodnetten
  Een verplaatsbare afrastering met flexinetten houdt predators van landbouwpercelen. De 

provincie Gelderland en schapenhouders in andere getroffen gebieden stellen deze noodnetten 
ter beschikking via wolvencommissie@gelderland.nl / 026 - 359 85 68.

Toch schade? Meteen melden!
Vindt er toch aanval plaats op uw landbouwdieren, dan moet u dit zo snel mogelijk melden. Dit kan 
zeven dagen per week tussen 9:00 en 17:00 bij BIJ12 op 085 - 486 22 22. Let op! Dek het kadaver 
goed af en laat het niet nat worden, zodat er goed DNA afgenomen kan worden.

In het nieuws

https://www.destentor.nl/epe/schapenhouders-op-de-veluwe-zijn-niet-bang-voor-de-wolf-weinig-animo-voor-een-raster-tot-het-mis-gaat~aca7049a/
https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/31/x/aflevering/43366
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