
Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders – werkgroep wolven 

 

Werkgroep wolven 

 

In iedere oostelijke provincie is inmiddels een wolven coördinator gevonden: 

Groningen: Rosa Sellies, rosasellies@hotmail.com, 06-81780641 

Drenthe: Gijsbert Six, gijsbert@gcsix.nl, 06-24255303 

Overijssel: Willem Dijkema, W.Dijkema3@kpnplanet.nl, 06-11195595 

Gelderland: Daphne van Zomeren, info@daphnevanzomeren.nl, 06-24501130 

Noord-Brabant: Betty Stikkers, b.stikkers@shetlandsheep.nl,  06-20960481 

Limburg: Willem Eickmans, weickmans@hotmail.com, 0478571757 

 

Wolf-Fencing  

 

Wolf-Fencing Nederland is een organisatie die adviseert over wolfwerende rasters en 

kuddebewakingshonden en elke andere vraag over het beschermen van vee tegen wolven. Op dit 

kunnen zij alleen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland bedienen 

met directe hulp. Wel geven zij advies aan mensen in heel Nederland. Meer info op de Facebook 

pagina Wolf-Fencing Nederland. 

 

Er kan contact worden opgenomen via email of telefoon voor advies of hulp, maar ook voor 

lezingen en informatieavonden: 

E-mail: wfn.noord.oost@gmail.com 

Telefoon: 0615949377 (er kan ook een sms of WhatsApp bericht gestuurd worden. 

 

Schapen- en geitenhouders met vragen over het nemen van wolfwerende maatregelen kunnen 

doorverwezen worden naar Wolf-Fencing. 

 

Gebiedsproces Veluwe 

 

De provincie Gelderland gaat een gebiedsproces ter bescherming van vee starten op de Veluwe. Op 

26 februari was er een eerste gesprek. Aanwezigen: Teun Achterkamp (provincie Gelderland), 

Saskia Duives (LTO), Gijsbert Six (Platform KSG) 

 

Op advies van de WUR zal Gedeputeerde Staten een gebied rond het gevestigde paar op de Noord-

Veluwe en de gevestigde wolvin ten zuiden van de A1 aanwijzen. Dit wordt één aaneengesloten 

gebied. 

 

Er komt een subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen. 

De provincie draagt alleen bij aan de kosten van investeringen en niet aan de exploitatiekosten. 

Volgens het wolvenplan is de bijdrage 50%. Het Platform KSG zal bij de provinciale staten 

aandringen op 100% vergoeding. Dit is conform het laatste advies van de EU (zie bijlage) en ook 

het geval in Niedersachsen. 

 

Er wordt een begeleidingsgroep samengesteld. De voorzitter wordt een onafhankelijk persoon. Een 

zwaargewicht die boven de partijen staat en verbindend kan optreden. Een zwaargewicht om aan te 

geven dat de provincie de zaak serieus neemt, ook als signaal richting schapenhouders. 

 

Als de voorzitter is aangesteld wordt de rest van de begeleidingsgroep samengesteld. Ik zal dan 

Daphne, die een schaapskudde in het gebied heeft, voordragen. 

 

Volgens de landbouwtelling zijn er ongeveer 140 schapenhouders in het gebied. Er zal een 

nauwkeuriger schatting worden gemaakt op basis van I&R gegevens. Het aantal schapen in het 

gebied wordt voorlopig geschat op 5.000. 

mailto:rosasellies@hotmail.com
mailto:gijsbert@gcsix.nl
mailto:W.Dijkema3@kpnplanet.nl
mailto:info@daphnevanzomeren.nl
mailto:b.stikkers@shetlandsheep.nl
mailto:weickmans@hotmail.com


 

Daphne van Zomeren, Myrte Kruit (Natuurmonumenten) en Jeanet Hulshof (Wolf-Fencing 

Nederland) zijn bezig met het organiseren van een informatiebijeenkomst voor schapenhouders. Er 

is nog geen datum bepaald. Waarschijnlijk ergens in april. Ik heb aangegeven dat deze avond 

gebruikt kan worden voor de aftrap. Er is al een beweging gaande en die zou heel goed benut 

kunnen worden. De provincie was afhoudend. Zo snel kunnen zij geen regeling maken. 

 

Rick van Malsen (voorzitter Zweedse roofdierenvereniging) stelt vanuit zijn 15-jarige ervaring met 

bescherming van schapen tegen wolven in Zweden dat bij een beschermingsgraad van 10% de 

schade beperkt blijft tot minder dan 1 schaap per wolf per jaar. De wolven stoten hun neus bij de 

beschermde schapen en blijven vervolgens ook af van de onbeschermde schapen. 

We mogen ervan uitgaan dat op dit moment nog nauwelijks schapen beschermd zijn in het gebied. 

Gevoelsmatig vind ik een minimale beschermingsgraad van 10% erg laag, maar het hoeft dus geen 

100% te worden. In de praktijk zal lang niet iedere schapenhouder zijn schapen gaan beschermen, 

maar dat is ook niet nodig. 

Ik heb aangegeven dat er ook een door iedereen geaccepteerde wolvendeskundige in de 

begeleidingsgroep moet komen, die hierover kan adviseren. 

 

Ik heb aangekaart dat er tot nu toe op de Veluwe geen schapen zijn gepakt, maar wel in de 

wolvencorridors door Overijssel en Zuidoost Drenthe. De WUR zal gevraagd worden om aan te 

geven welke gebieden als wolvencorridor beschouwd kunnen worden. Daar zouden wij dan ook 

kunnen aandringen op het starten van gebiedsproces. Dit valt echter buiten de scope van de 

ambtenaar van de provincie Gelderland. 

 

Verder ingebracht: 

 

Er moet een norm komen. Als een omheining aan de eisen van de norm voldoet kan deze als wolf 

werend beschouwd worden. De norm geeft ook duidelijkheid richting schapenhouders. Het biedt 

ook een toetsingskader om te kunnen vaststellen wanneer een wolf een probleem wolf is. Een wolf 

is een probleemwolf als deze herhaaldelijke goed beschermde schapen pakt. Wat is goed bescherm? 

 

Bij alle schadegevallen moet precies vastgelegd worden hoe de omheining is opgebouwd. Ook 

spanning meten. Zo wordt een statistiek opgebouwd. Dit kan motiverend werken om iets aan 

bescherming te gaan doen. 

 

Er zou ergens een informatiecentrum met voorbeeld opstellingen van wolfwerende omheiningen 

kunnen komen. 

 

Regeling moet zowel voor schapen- als geitenhouders gelden. 

 

Gijsbert Six, 1 maart 2019 

 


