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Geachte heer Drenth, 
 
Geregeld worden landbouwhuisdieren door de wolf aangevallen. LTO Nederland vindt de huidige situatie 
niet langer acceptabel en verzoekt in te grijpen. Dit ingrijpen moet ertoe leiden dat dierenleed en 
materiële schade veroorzaakt, door de wolf drastisch, worden teruggedrongen, met name door het 
verwijderen van zwervende wolven. LTO Nederland dringt er bij IPO op aan daartoe het wolvenbeleid 
te herzien. 
 
Wolven weer in Nederland 
In 2016 is de wolf na afwezigheid van circa 150 jaar weer in Nederland waargenomen. De komst van de 
wolf wordt in brede kringen in ons land toegejuicht. Blijvende vestiging van de wolf wordt gezien als een 
succes van natuurbeleid en zou in grote natuurgebieden bijdragen aan een meer natuurlijke fauna. 
De wolf is aangemerkt als een beschermd, inheems diersoort. Het doden, vangen of verstoren van de 
wolf is verboden. Op de Veluwe heeft de wolf zich inmiddels definitief gevestigd en is er sprake van een 
roedel. De verwachting is dat de wolf zich ook in andere gebieden in ons land blijvend zal vestigen en 
dat daarmee het aantal wolven in de komende jaren zal toenemen. 
 
Toenemend aantal incidenten 
Met het verschijnen van de wolf werden al spoedig incidenten gemeld van gedode en verwonde land-
bouwhuisdieren. Recentelijk zijn in de Betuwe, de Achterhoek, Drenthe en gedurende de afgelopen 
dagen in Noord-Brabant tientallen schapen gedood of zeer ernstig verwond. Talloze verwonde dieren 
konden niet meer gered worden en moesten alsnog door ingrijpen van een dierenarts worden 
geëuthanaseerd. De beelden van aangevallen landbouwhuisdieren zijn aangrijpend. Het behoeft weinig 
toelichting dat dergelijke voorvallen veel commotie en emotionele schade veroorzaken bij de eigenaren 
veehouders en andere betrokkenen. Dit nog afgezien van de grote materiële schade die eigenaren 
lijden. 
 
Wolvenbeleid toe aan herziening  
LTO Nederland heeft meermalen bij IPO aangedrongen op een eenduidig beleid om schade tegen te 
gaan en waar deze optreedt, te voorzien in een adequate schadeloosstelling. In 2019 stelde IPO het 
interprovinciaal wolvenplan vast waarin beleid met betrekking tot het voorkomen, beheer en schade zijn 
opgenomen. Het wolvenplan is geschreven vanuit het perspectief van twee wettelijke taken: 
1) het beschermen van de wolf; 
2) de zorg voor de schadegevallen. 
Daarbij is in het wolvenplan genoemd dat niet alles omtrent de wolf in brede zin, bekend is en dat zich in 
de praktijk situaties kunnen voordoen die bij het vaststellen van het beleid niet waren voorzien. 
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Daarvan, zo concludeert LTO Nederland, is thans sprake. De incidenten met wolven die zoals in de 
afgelopen periode in korte tijd grote aantallen landbouwhuisdieren doden of verwonden, lijken met name 
te zijn veroorzaakt door zwervende wolven. Zij zijn onvoorspelbaar in hun gedrag en doden hun prooi 
niet om in noodzakelijk voedsel te voorzien. Het lijkt alsof zij er vooral op uit zijn zoveel mogelijk dieren te 
doden of te verwonden. Een zwervende wolf kan dagelijks grote afstanden afleggen. Het is dus niet te 
zeggen waar hij zal opduiken of schade zal veroorzaken of hoeveel dieren hij zal doden of verwonden.  
 
Het is daarmee feitelijk onmogelijk om landbouwhuisdieren tegen een zwervende wolf te beschermen, 
want welke percelen moeten worden gerasterd? Dit los van de vraag of rasteren een afdoende maat-
regel is. Met deze vaststelling kan niet worden volgehouden dat eigenaren veehouders zelf verantwoor-
delijk zijn om tegen dergelijke schade voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat een beroep kan worden 
gedaan op een tegemoetkoming in de schade door BIJ12 doet hier niet aan af. Geen veehouder houdt 
immers dieren om schade te ontvangen. Zij zijn zeker bereid maatregelen te nemen die redelijkerwijs 
mogen worden verwacht om schade te voorkomen, maar in de huidige situatie is dit niet mogelijk. 
 
Ten slotte 
De Nederlandse politiek heeft besloten dat de wolf welkom is in Nederland. De roedels op de Veluwe 
(groot aaneengesloten leefgebied) lijken te zullen blijven. Juist omdat de vestiging van de wolf een 
nieuwe ontwikkeling is en veel nog niet bekend is, is een goed wolvenbeleid belangrijk. Indien zich 
ontwikkelingen voordoen die niet waren voorzien, is een herziening van het beleid en ingrijpen nodig. 
De noodzaak daarvan doet zich thans voor door de grote aantallen slachtoffers onder landbouwhuis-
dieren die naar alle waarschijnlijkheid met name door zwervende wolven worden veroorzaakt. Hiertegen 
kunnen veehouders geen afdoende maatregelen nemen en staan bedrijven onder onacceptabel grote 
druk. De onrust en boosheid bij veehouders over wolvenschade neemt steeds meer toe. Voor hen is 
de maat vol. LTO Nederland doet derhalve een dringende oproep het IPO-wolvenplan bij te stellen en 
maatregelen te nemen om wolvenschade tegen te gaan, in het bijzonder door zwervende wolven. 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid hierover nader in overleg te treden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
w.g. 
 
Ben Haarman 
Portefeuillehouder Natuur en Landschapsontwikkeling 
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