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Groep jaarling hengsten opgeschrikt door de wolf 
 

Een LTO-lid en vooraanstaand paardenfokker uit Hedikhuizen 

is opgeschrikt door een bezoek van de wolf bij zijn groep 

jaarling hengsten. Gevolg is dat één van de hengsten 

geblesseerd is en zijn dieren per direct ’s nachts weer op stal 

staan. “Uit het oogpunt van welzijn heb ik mijn paarden het 

liefst dag en nacht buiten, maar voorlopig durf ik dat niet aan”, 

geeft de fokker aan. 

 

In de nacht van 15 op 16 mei wordt een groep van zeven 

jaarling hengsten opgeschrikt door de wolf. De eigenaar van de 

hengsten merkt dit op doordat zijn dieren onrustig door de wei 

aan het rennen blijven. “Normaal kan het wel eens zijn dat de 

paarden spelend en rondje of twee afleggen, maar nu bleven 

ze aan het rennen.” Vanuit zijn slaapkamerraam kan de eigenaar de wei goed bekijken 

omdat het grote licht van de stal circa 20 meter de weide in schijnt. Hij ziet duidelijk dat zijn 

paarden in de wei achterna gezeten worden door een wolf. Hij bedenkt zich geen minuut, 

haalt een riek van stal en sprint naar de wei. Met een schim ziet hij de wolf vertrekken en 

weet hij zijn jaarlingen op stal te krijgen.  

 

“Het is een geluk dat ik mijn paarden op dit moment aan huis heb staan. Wie weet welke 

fatale afloop het bezoek van de wolf anders voor mijn dieren had kunnen hebben.” Voorlopig 

blijven de jaarlingen thuis en gaan ze in de avond weer op stal. “Het kost mij meer voer, 

strooisel en tijd, maar de kans om één of meerdere van mijn jaarlingen te verliezen weegt 

daar niet tegen op.” De eigenaar blijft voorlopig nauwlettend volgen waar de wolf naar toe 

trekt. “Het is echt angstaanjagend om dit mee te maken. En ik ben ook echt bang dat er in de 

toekomst veulens en ander jongvee doodgebeten worden zoals dat met regelmaat in 

Duitsland gebeurt. We moeten hier duidelijk tegen optreden.” Hemelsbreed ligt de locatie 

nog geen kilometer van de locatie waar diezelfde nacht meerdere schapen doodgebeten zijn. 

 

LTO Nederland pleit al langer voor een beheersplan waarbij per gebied wordt vastgesteld 

voor hoeveel wolven er ruimte is. Er moet rekening worden gehouden met de 

schapenhouders, rundveehouders en andere boeren die met hun dieren een plek in het 

Nederlandse landschap hebben. Met de recente activiteiten in de provincie Noord-Brabant 

heeft de ZLTO de provincie per brief verzocht om een wolvengebiedscommissie in te stellen, 

net zoals Gelderland. Gezamenlijk met de overheid en andere betrokken organisaties 

moeten er praktische, werkbare maatregelen komen om de overlast van wolven te beperken.  

 

Vastgestelde protocollen voor de paardensector 
 

In Nederland duren de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken nog 

voort. Dat heeft gevolgen voor de voortgang van activiteiten in de paardensector zoals we 

dat voorheen kenden. Sectoren worden gevraagd om protocollen op te stellen die de 

praktische toepassing van de anderhalve meter maatregel te borgen en maatwerk te bieden 

daar waar nodig om verdere besmettingen te voorkomen. Het bestuur van de Sectorraad 

Paarden (SRP) stelde op 11 mei de eerste protocollen vast. 

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://www.lto.nl/onderwerpen/wolven/
https://www.zlto.nl/stream/brief-wolven.pdf
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Om er voor te zorgen dat ook de paardensector weer verder op kan starten, zijn partijen van 

de SRP bezig om protocollen op te stellen. Deze protocollen worden opgesteld voor 

activiteiten die aanpassingen vragen in de omgang van mensen onderling. De protocollen 

volgen de richtlijnen van het RIVM en worden ter toetsing voorgelegd aan werkgroep 

COVID-19 van de overheid. Tot slot stelt het bestuur van de SRP de protocollen vast. 

 

Op dit moment zijn de protocollen van keuringen en prestatietesten, chippen en schetsen en 

COVID-19 koersen vastgesteld. De protocollen bieden een handreiking voor de gebruikers 

over hoe op een veilige manier bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden. Voor het 

laten doorgaan van keuringen en prestatietesten, chippen van veulens, koersen is de steun 

van de veiligheidsregio van belang. Helaas betekent het hebben van een vastgesteld 

protocol niet automatisch dat de activiteit ook in alle 25 veiligheidsregio’s van start kunnen. 

De SRP roept de veiligheidsregio’s op om de protocollen te steunen. 

 

Op 15 mei is ook het protocol toets- en beoordelings activiteiten toegezonden aan de 

overheid. Het protocol is opgesteld om combinaties zich te kunnen laten kwalificeren voor 

punten zodat de route naar verwaarding van paarden niet stil komt te liggen. De verwachting 

is dat dit protocol binnenkort beschikbaar komt. 

 

Regels per regio kunnen verschillen 

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s. In deze coronacrisis zijn de veiligheidsregio’s aan zet 

om uitvoering te geven aan (de versoepeling van) de corona-maatregelen. Zij maken een 

inschatting of er specifieke regionale risico’s zijn, bijvoorbeeld veel strandgangers bij mooi 

weer, en kunnen zij besluiten om via een noodverordening aangescherpte bepalingen vast te 

leggen.  

Het is raadzaam, indien u gaat werken met één van de protocollen, om vooraf contact op te 

nemen met uw veiligheidsregio of gemeente voor verdere afstemming. 

 

 

Update veelgestelde vragen corona en paardenhouderij 

LTO Paardenhouderij heeft samen met de regionale LTO-organisaties een overzicht 

gemaakt van veelgestelde vragen over corona en paardenhouderij. Daarnaast bundelt het 

crisisteam van LTO overstijgende vraagstukken in wekelijkse updates. Deze informatie is via 

onderstaande links te vinden. 

 

De regionale LTO’s en de werkgeverslijn voorzien in een Q&A welke dagelijks aangevuld 

wordt met vragen en antwoorden die binnenkomen (LTO Noord, ZLTO, LLTB).   

 

De Q&A Paardenhouderij is ook hier rechtstreeks te vinden. 

De updates van het crisisteam LTO Nederland zijn hier te vinden. 

https://www.facebook.com/LTOpaardenhouderij/
https://mk0sectorraadpap5e4h.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-keuringen-en-prestatietesten-vanaf-12-mei-2020.pdf
https://mk0sectorraadpap5e4h.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-chippen-en-schetsen-vanaf-12-mei-2020.pdf
https://mk0sectorraadpap5e4h.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Covid-19-koersen-op-1.5-meter-PM-20-05-2020-def.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/
https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona/overzicht-veelgestelde-vragen-corona
https://www.zlto.nl/coronavirus/veelgesteldevragen
https://www.lltb.nl/corona
https://www.lto.nl/sector/dier/paardenhouderij/
https://www.lto.nl/sector/dier/paardenhouderij/
https://www.lto.nl/onderwerpen/corona/

