
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
editie oktober 2022 

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

Wolvennieuws 
Meest gemaakte fouten 
Subsidieaanvragen 
Provincie dekkend netwerk noodsets 
Kennis van buiten naar binnen te halen 
Aandacht voor preventie bij flm WOLF 
Tussenrapportage BIJ12 september + nieuws IPO-wolvenplan 
Veelgestelde vragen 
Wolven op de Veluwe in het Nieuws 

Kijk naar je afrastering 
door de ogen van de wolf 
Het is mogelijk om je schapenweide afdoende te beschermen tegen een wolf. Het helpt als je 
daarbij je afrastering bekijkt door de ogen van de wolf. Op deze manier zie je beter wat de zwakke 
plekken zijn. 

Zo zal een wolf meestal proberen om onder de afrastering door te kruipen. Je moet dus bij je controle 
extra aandacht hebben voor de onderste draad: is de afstand nergens meer dan 25 cm? Is de draad 
vrij van begroeiing, zodat er geen spanningsverlies ontstaat? 

Een ander belangrijk punt is dat de wolf na één finke stroomstoot niet snel opnieuw zal proberen om 
aan te vallen. De keerzijde daarvan: als hij wél een toegang vindt tot makkelijk te grijpen prooien – 
zoals schapen in tegenstelling tot wild – dan zal hij blijven proberen. Het is dus beter om het in één 
keer goed te doen! 

→ Download hier de pdf met de vijf meest gemaakte fouten. 
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https://media.gelderland.nl/Factsheet_meest_gemaakte_fouten_wolvencommissie_Gelderland_eae18a24d4.pdf
https://media.gelderland.nl/Factsheet_meest_gemaakte_fouten_wolvencommissie_Gelderland_v2_bfc65ff3e7.pdf?updated_at=2022-10-03T07:38:49.733Z


De wolf weren lukt alleen met z’n allen 

12 subsidieaanvragen is 
te weinig 
Het is nog maar kortgeleden dat de wolf zich na 150 jaar weer gevestigd heeft in Nederland. 
Dat was wennen, maar intussen weten we al veel meer over hoe we het beste kunnen samen-
leven met dit intelligente dier. Een belangrijk uitgangspunt is: de wolf is een opportunist. 
Wat betekent dat? 

De wolf gaat voor de meeste prooi met de minste inspanning. Dus als hij leert dat kleinvee zoals 
schapen en geiten makkelijk te grijpen is, dan blijft hij dat proberen. Maar als dat vee onbereikbaar 
wordt door preventieve maatregelen, dan richt hij zich op wild, zoals reeën, herten en zwijnen. 

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel 
Binnen het leefgebied van de wolf moeten dus alle schapen- en geitenhouders hun vee beschermen. 
Want als de wolf leert dat hij makkelijk bij schapen kan komen, dan blijft hij dat proberen. Dus als 
je zelf je kudde beschermt, dan bescherm je daarmee ook tegelijkertijd de kuddes van andere 
schapenhouders in je omgeving. 

De provincie geeft subsidie: maak er gebruik van! 
Te weinig schapenhouders maken gebruik van de subsidie die de provincie geeft. Vanaf 1 januari 
tot 1 september 2022 waren er 12 aanvragen, waarvan 7 vastgesteld voor 26.000 euro. 
Een aanvraag is afgewezen omdat deze buiten het wolvengebied ligt en 4 aanvragen zijn nog in 
behandeling. Het aantal aanvragen blijft jammer genoeg ver achter bij de verwachtingen. 

De wolvenconsulent helpt bij je subsidieaanvraag 
Johan Wesselink geeft praktisch advies en helpt bij de aanvraag. Je kan hem bereiken via 
wolvencommissie@gelderland.nl 

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om het aantal 
uitgiftepunten in de provincie uit te breiden. Daar is door 
vijf partijen gehoor aan gegeven. Verspreid over de provincie 
zijn de wolfwerende noodsets beschikbaar. Veehouders 
kunnen deze lenen als er wolven in de buurt zijn 
waargenomen. 

Uitgifteprocedure noodsets 
Voor vragen kan de veehouder van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 
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tot 16.30 uur telefonisch contact opnemen. 
Voor klachten, calamiteiten of incidenten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Telefoon: 026 359 99 99. 
Het gaat om het uitlenen van materiaal dat door de gebruiker zelf moet worden gehaald, opgezet, 
afgebroken en teruggebracht. Meestal zijn er vrijwilligers beschikbaar om daarbij te helpen. 
De provincie kan geen garanties geven voor hulp bij het plaatsen van noodsets, maar bij behoefte 
proberen we gebruiker en vrijwilligers wel in contact te brengen. 2 
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Bij het uitlenen van een noodset tekent de veehouder een uitleen-overeenkomst met daarin 
gegevens over de duur van uitlening (standaard 2 weken), eigen risico en verantwoordelijkheden. 
Een noodset bestaat uit: 

• 8 fexinetten (50 m) 
• 1 zware kwalliteit schrikdraadapparaat aan te sluiten op zowel accu als lichtnet 
• 2 aardpennen van 1 meter 

Accu’s, accuopladers en voltmeters maken vanwege foutgevoeligheid geen onderdeel uit van de 
noodsets. Dit behoort over het algemeen tot de standaarduitrusting van een dierhouder. 
Bij het uitlenen van een noodset ontvangt de veehouder een informatiemap met instructies. 
Op korte termijn is er telefonisch overleg met de wolvenconsulent, waarbij er gekeken wordt naar 
mogelijk blijvende oplossingen. 

Onderzoeker mens-dierrelaties 
Jacobs adviseert wolvencommissie 
De wolvencommissie is in gesprek met experts uit verschillende disciplines om meer duidelijk-
heid te krijgen over de deelnamebereidheid voor preventieve maatregelen. Deze keer schoof dr. 
ir. Maarten Jacobs, universitair docent aan de WUR aan tafel. 

Eerder sprak de commissie onder meer met Arie Trouwborst, universitair hoofddocent op Tilburg 
University. Zijn onderzoek richt zich op internationaal, Europees en nationaal milieurecht, in het 
bijzonder het natuurrecht. 

De primaire vraag van de wolvencommissie aan Jacobs is: hoe kunnen we de deelnamebereidheid 
verhogen onder de schapenhouders voor het trefen van preventieve maatregelen? Als onderzoeker 
mens-dierrelaties plaatst hij dit in een bredere context, namelijk: hoe kunnen mensen en wolven 
samenleven? 

Een gedeeld uitgangspunt is het voorkomen van dierenleed. Toch heerst er een gevoel van polarisa-
tie tussen enerzijds ‘de overheid’ (voor de wolf) en ‘de agrarische sector’ (tegen de wolf). Dit staat 
het nemen van maatregelen in de weg. 

Een uitkomst is om de focus te leggen op wat Jacobs het “vitale midden” noemt, met maatregelen 
die bijdragen aan de trots en identiteit van de sector. Dit vraagt maatwerk en de inzet van ambas-
sadeurs, die dit positieve beleid uitdragen. Hiermee gaat de wolvencommissie aan de slag. 

Meer weten? Dit onderwerp komt ook aan bod op de conferentie Pathways Europe 2022: 
Shared Landscapes van 19 tot 22 oktober op de Wageningen University & Research. 
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https://sites.warnercnr.colostate.edu/pathways-europe/registration-rates-and-portal/
https://sites.warnercnr.colostate.edu/pathways-europe/registration-rates-and-portal/


 

 

 
 

 
  

 

 

 

  
 

 

Aandacht voor 
preventie op 
rode loper van 
natuurflm WOLF 
Vier jaar lang en in totaal meer dan 1000 dagen flmden 
regisseur Cees van Kempen en zijn team in de bossen van 
Nederland en Oost-Europa de terugkeer van de wolf. 

Op de rode loper bij de première van WOLF in Pathé Ede 
vroeg de Wolvencommissie Gelderland aandacht voor het 
belang van wolfwerende maatregelen in het samenleven 
met de wolf. Preventie is noodzakelijk en efectief om 
wolven bij schapen weg te houden. 

Minstens 16 wolvenwelpen geboren 
in Nederland dit jaar 
In Nederland zijn dit jaar bij 4 wolvenparen minimaal 16 wolvenwelpen geboren. Minimaal 6 op de 
Noord-Veluwe, 4 op de Midden-Veluwe, 3 in Park De Hoge Veluwe en 3 in het gebied Zuidwest-
Drenthe/Zuidoost-Fryslân. Daarmee zijn er vier roedels (een paar met jongen) in Nederland, 
waarvan voor het eerst een in het noorden van het land. Lees meer in de tussenrapportage van BIJ12 
over de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 1 mei tot en met 31 juli 2022. 

Schademeldingen en cijfers 
BIJ12 ontving in die periode 73 meldingen van vermoedelijke 
wolvenschade aan landbouwhuisdieren in Nederland. In 35 gevallen 
is bevestigd dat dit om een wolf ging. Bekijk hier de laatste 
schademeldingen- en DNA-uitslagen. 

Dit onderwerp in het nieuws 

Minimaal 16 wolven geboren Met dertien welpjes groeit 
in Nederland aantal wolven op Veluwe fink 
NOS Jeugdjournaal, 21-09-2022 De Stentor, 21-09-2022 

Advies verruimen subsidiegebied 
wolvenpreventie 
In juni hebben Provinciale Staten gesproken over het tegengaan van calamiteiten tussen de wolf en 
gehouden dieren. Daar is gevraagd om te verkennen of in heel Gelderland dierhouders kunnen worden 
ondersteund bij het nemen van preventieve maatregelen. Naast uitbreiden van uitgiftepunten van 
noodsets heeft de commissie positief advies uitgebracht over deze verruiming naar heel Gelderland 
en een raming gemaakt van de kosten. De commissie wil inzetten op duurzame oplossingen waarmee 
de calamiteitenregeling kan vervallen. De wolvencommissie 
hoopt dat de provincie hier snel op kan besluiten. 4 

→ Download hier het advies. 

https://www.bij12.nl/nieuws/minstens-16-wolvenwelpen-geboren-in-nederland-dit-jaar/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/schademeldingen#overzicht
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2445469-minimaal-16-wolven-geboren-in-nederland.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2445469-minimaal-16-wolven-geboren-in-nederland.html
https://www.destentor.nl/apeldoorn/met-dertien-welpjes-groeit-aantal-wolven-op-veluwe-flink-meer-dan-afgelopen-jaren-bij-elkaar~ac1c5c54/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/met-dertien-welpjes-groeit-aantal-wolven-op-veluwe-flink-meer-dan-afgelopen-jaren-bij-elkaar~ac1c5c54/
https://media.gelderland.nl/Factsheet_meest_gemaakte_fouten_wolvencommissie_Gelderland_eae18a24d4.pdf
https://media.gelderland.nl/Advies_verruimen_susbsidiegebied_wolvenpreventie_naar_gehele_provincie_Gelderland_access_88f50c655d.pdf?updated_at=2022-10-05T06:40:40.102Z


  
 

 

 

 
  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

Veelgestelde vragen 

? Wordt een gebied waar wolven zijn 
gevestigd ook direct aangewezen 
als N2000 gebied? 

? Mijn fexinetten die ik 2 jaar geleden met 
subsidie heb aangeschaft zijn versleten. 
Kan ik opnieuw een aanvraag indienen? 

Een wolvengebied is niet automatisch N2000 
en een N2000-gebied is niet per defnitie een 
wolvengebied. Tien jaar na de eerste voortplan-
ting van de wolf kan de minister van LNV het 
leefgebied op de Veluwe aanwijzen als N2000 
gebied. De eerste voortplanting in Gelderland 
was in 2019. 

De tegemoetkoming is alleen bestemd voor 
de investering in nieuw materiaal. Exploitatie-
kosten zoals onderhoud en afschrijving komen 
voor rekening van de veehouder. De kosten 
voor de vervanging vallen dus niet binnen de 
subsidie. 

Wolven op de Veluwe in het nieuws 
Jagersvereniging en IFAW verkennen bij 
33 organisaties: Hoe verder met de wolf in 
Nederland? 
Jagersvereniging, 4 juli 2022 

Opnieuw wolvenwelpen gespot, 
vierde roedel in Nederland 
NOS, 6 augustus 2022 

Op de Hoge Veluwe wordt een strijd 
uitgevochten tussen moefon en wolf, 
met de mens als scheidsrechter 
De Volkskrant, 7 augustus 2022 

Bloedbad in Uddel, acht schapen gedood 
De Stentor, 26 augustus 2022 

Heeft een wolf Peters schapen doodgebeten? 
DNA zal het uitwijzen 
Omroep Gelderland, 26 augustus 2022 

Politie onderzoekt gedode wolf langs 
A50 bij Heerde 
De Stentor, 28 september 2022 

Doodde wolf tientallen schapen in Elspeet? 
Omroep Gelderland, 3 oktober 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. 
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https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/jagersvereniging-en-ifaw-verkennen-bij-33-organisaties-hoe-verder-met-de-wolf-in-nederland/
https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/jagersvereniging-en-ifaw-verkennen-bij-33-organisaties-hoe-verder-met-de-wolf-in-nederland/
https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/jagersvereniging-en-ifaw-verkennen-bij-33-organisaties-hoe-verder-met-de-wolf-in-nederland/
https://nos.nl/artikel/2439568-opnieuw-wolvenwelpen-gespot-vierde-roedel-in-nederland
https://nos.nl/artikel/2439568-opnieuw-wolvenwelpen-gespot-vierde-roedel-in-nederland
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-de-hoge-veluwe-wordt-een-strijd-uitgevochten-tussen-moeflon-en-wolf-met-de-mens-als-scheidsrechter~b8a89dad/#&gid=1&pid=3
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-de-hoge-veluwe-wordt-een-strijd-uitgevochten-tussen-moeflon-en-wolf-met-de-mens-als-scheidsrechter~b8a89dad/#&gid=1&pid=3
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-de-hoge-veluwe-wordt-een-strijd-uitgevochten-tussen-moeflon-en-wolf-met-de-mens-als-scheidsrechter~b8a89dad/#&gid=1&pid=3
https://www.destentor.nl/apeldoorn/bloedbad-in-uddel-acht-schapen-gedood-dit-moet-het-werk-van-de-wolf-zijn~a48b71cf/
https://www.gld.nl/nieuws/7755827/heeft-een-wolf-peters-schapen-doodgebeten-dna-zal-het-uitwijzen
https://www.gld.nl/nieuws/7755827/heeft-een-wolf-peters-schapen-doodgebeten-dna-zal-het-uitwijzen
https://www.destentor.nl/veluwe/politie-onderzoekt-gedode-wolf-langs-a50-bij-heerde~a480461c/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.destentor.nl/veluwe/politie-onderzoekt-gedode-wolf-langs-a50-bij-heerde~a480461c/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.gld.nl/nieuws/7777793/doodde-wolf-tiental-schapen-in-elspeet-afschieten-die-beesten
https://www.natura2000.nl/procedure/aanwijzing-natura-2000-gebieden
https://www.natura2000.nl/procedure/aanwijzing-natura-2000-gebieden

