
Aan de CDA Statenfractie te Gelderland, 
 
Putten/Nijkerk, 27 januari 2022 
 
Beste CDA-collega’s, 
 
Op 13 januari 2022 hebben in de gemeente Putten, tegen de zuidgrens (dat is de grens met de gemeente 
Nijkerk), een tweetal incidenten plaatsgehad waarbij 3 respectievelijk 8 schapen zijn gedood en één 
schaap zodanig is verwond dat in samenspraak met de dierenarts is besloten tot laten inslapen. 
 
In beide gevallen is door een specialist van Bij12 onderzoek uitgevoerd. Hoewel DNA onderzoek nog 
definitief uitsluitsel moet geven heeft de specialist aangegeven dat de kudden zeer waarschijnlijk zijn 
aangevallen door één of meerdere wolven. 
 
Op 26 januari 2022 hebben we vanuit CDA Putten en CDA Nijkerk/Hoevelaken gezamenlijk de getroffen 
schapenhouders bezocht om hen een hart onder de riem te steken en om ons te laten informeren over 
de incidenten. 
 
De gebeurtenissen gaan de houders en hun familie niet in de koude kleren zitten. Daarnaast is in de 
gesprekken een tweetal zaken naar voren gekomen waarvoor we jullie aandacht en – wellicht en indien 
mogelijk – medewerking vragen: 
 

1. De incidenten hebben plaatsgehad buiten het door de provincie Gelderland vastgestelde 
‘Leefgebied Wolf Veluwe’ (zie rode stip op de kaart in de bijlage). Wij begrijpen van de 
schapenhouders dat dit inhoudt dat zij niet in aanmerking komen voor subsidie bij het verbeteren 
van afrasteringen ter voorkoming van nieuwe aanvallen; 

2. De – ter indicatie – door de specialist genoemde schadevergoeding voor de gedode en 
verwondde dieren (op basis van de ‘Richtlijn taxatie en prijzen bij wolvenschade in de 
schapenhouderij’) blijven achter bij de marktwaarde/dagwaarde van de gedode dieren; 

 
Uit de kaart ‘Leefgebied Wolf Veluwe’ van 1 maart 2021 blijkt dat dit gebied al eerder is uitgebreid. Graag 
willen we jullie vragen om deze incidenten bij de verantwoordelijk gedeputeerde en de betreffende 
ambtelijke afdeling van de provincie Gelderland onder de aandacht te brengen. Eventueel om ook politiek 
actie te ondernemen om een verdere uitbreiding van het leefgebied vast te doen stellen. Dit zodat ook 
deze schapenhouders een beroep kunnen doen op subsidieregelingen wanneer zij maatregelen nemen 
om herhaling te voorkomen. 
 
Daarnaast vragen we aandacht voor de opmerkingen ten aanzien van de schadevergoedingsregeling. 
Naar we begrijpen is ook de specialist van Bij12 van mening dat de vergoedingen tekort schieten. 
 
Tenslotte vragen we in algemene zin aandacht voor het feit dat de incidenten in dit gebied hebben 
plaatsgehad op relatief kleine afstand van woningen en boerenbedrijven. Dit leidt tot vragen en zorgen 
of – en zo ja – hoe lang incidenten met mensen nog op zich laten wachten. Een kopie van deze brief 
delen we met Tweede Kamerlid en CDA landbouwwoordvoerder Derk Boswijk. 
 
We hopen dat CDA Gelderland – voor zover dat binnen hun mogelijkheden en invloedsfeer ligt – zich zal 
inzetten om deze incidenten op te volgen en aandacht zal vragen voor de belangen van schapenhouders 
die met dergelijk incidenten te maken krijgen.  
 
Uiteraard zijn we bereikbaar voor nadere inlichtingen als daar behoefte aan is. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Harry Bokkers, raadslid CDA Nijkerk/Hoevelaken 
Bert Veldhuizen, raadslid CDA Nijkerk/Hoevelaken 
Wim van de Koot, raadslid CDA Putten 
 
Kopie: Tweede Kamer fractie CDA, Derk Boswijk 
 
Bijlage: kaart ‘Leefgebied Wolf Veluwe’ met locatie incidenten 
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Leefgebied Wolf Veluwe

Datum: 1 maart 2021
 GIC 2101 4398
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