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Geachte College, 

 

In juni 2019 werd bevestigd dat er jonge wolven rondlopen op de Veluwe. Gedeputeerde 

Staten van de provincie Gelderland heeft toen een wolvengebiedscommissie ingesteld, die 

de komende drie jaar GS in Gelderland gevraagd en ongevraagd van advies moeten 
voorzien inzake het voorkomen van schade door de wolf in Gelderland. Daarmee is hier een 

belangrijk instrument tot stand gekomen voor communicatie over de wolven en 

gezamenlijke inzet ter preventie van schade. In Noord-Brabant kennen wij een dergelijke 

wolvengebiedscommissie nog niet. De laatste maanden zien wij echter steeds meer 

meldingen van schade door zwervende wolven, op het moment van schrijven van deze brief 

zijn zowel in Oost- als West-Brabant bevestigde waarnemingen van en schadegevallen door 

wolven bekend. In het wolvenplan 2.0 is aangegeven, dat het aan de betreffende 

veehouderijsectoren is, om de provincie te vragen om een wolvengebiedscommissie in te 

stellen. We vragen u hierbij om een dergelijke commissie voor Noord-Brabant in te stellen 

en alle belanghebbenden ter tafel uit te nodigen. Afgelopen vrijdag 15 mei is in de Staten 

een motie aangenomen die GS vraagt om contact te zoeken met de Provincie Gelderland 

om te kijken hoe hun preventieplan over genomen kan worden in Noord-Brabant. In onze 

ogen sluit het verzoek goed aan bij onze wens. 

 

Ons eerdere verzoek (juli, 2019) om een wolvengebiedscommissie in te stellen wees u van 

de hand vanwege het ontbreken van een gevestigde roedel in Noord-Brabant of in de 
omgeving hiervan. Deze situatie is inmiddels gewijzigd, in Wallonië zijn op dit moment 

minstens 6 wolven aanwezig (welkomwolf.be, 25 april). Tevens worden hier eerdaags de 

eerste welpen verwacht. Zoals gezegd is op dit moment een aantal zwervende wolven 

aanwezig in onze provincie, waar we goede afspraken over willen maken. Voortschrijdend 

inzicht sinds het vaststellen van het wolvenplan 2.0 leert ook dat juist zwervende wolven 

relatief vaak vee grijpen, en gevestigde roedels zich meer op wild concentreren 

(WolveninNL). De situatie op de Veluwe is illustratief, aanvankelijk werd er geregeld vee 

gegrepen terwijl op dit moment nauwelijks nog dergelijke meldingen van de Veluwe komen. 

Dergelijke meldingen komen de laatste maanden wel zeer regelmatig uit de Achterhoek, het 

Rivierengebied en Noord-Brabant.  

De meldingen van door wolven gegrepen vee betreffen de laatste tijd vooral grazers in 

natuurgebieden, schapen op tijdelijke percelen en hobbymatig gehouden schapen, paarden, 
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pony’s en geiten. Op dit soort locaties is het voor agrariërs ondoenlijk om preventieve 

maatregelen te nemen zonder steun van en goede afstemming met natuurbeheerders, 

agrarische sector en overheid. Daartoe verzoeken we u om voor de provincie Noord-

Brabant een wolvengebiedscommissie in te stellen. We kunnen ons voorstellen dat deze 

commissie in nauwe afstemming of samenwerking met de stakeholders in de provincie 

Limburg wordt ingesteld, gezien het gebied waarin de wolf zich verplaatst. 

 

In afwachting van uw reactie, namens onze leden vleesveehouders en schapenhouders, 

 

met vriendelijke groet, 

 

 
J. Scheepers 

Bestuurslid ZLTO 
 


