
Pagina 1 van 13 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tussenrapportage wolf 

Deze rapportage geeft inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode  
1 mei tot en met 31 juli 2022. 

 

Samenvatting  

Dit jaar minstens 16 wolvenwelpen geboren in Nederland 

Er zijn dit jaar in Nederland bij vier wolvenparen minimaal 16 wolvenwelpen geboren. Minimaal drie 
in het gebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân, zes op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-

Veluwe en drie in Park de Hoge Veluwe. Dit betekent dat er vier roedels (een paar met jongen) in 

Nederland aanwezig zijn, waarvan een voor het eerst in het noorden van Nederland. Op basis van 

foto's en wildcamerabeelden is het minimumaantal welpen vastgesteld. Dit kunnen er mogelijk 

meer zijn als zij nog niet samen op camera zijn verschenen. In periode 1 mei tot en met 31 juli zijn 
minimaal 11 zwervende wolven waargenomen in het noorden, oosten en midden van Nederland. 

Zwervende wolven zijn vaak jonge onervaren wolven die op zoek zijn naar een eigen territorium. 

Een van de zwervende wolven (GW2669f) werd in de nacht van 5 op 6 juni doodgereden op de A50 

ter hoogte van Apeldoorn-Noord. Het ging om een jonge wolvin en nakomeling van de roedel op de 
Noord-Veluwe. Deze wolvin was begin april nog gezien in Utrecht en 't Gooi. 

 

De mannelijke wolf GW1625m, sinds februari 2020 gevestigd op De Groote Heide, is na een verblijf 

van enkele maanden in Duitsland weer terug in zijn oude territorium. Dit blijkt uit camerabeelden 

en DNA van gedode schapen. In Fryslân werd op 13 juni voor het eerst in Nederland een 
shetlandpony gedood. Het vermoeden bestond dat het om een wolf ging. De DNA-analyse leverde 

geen resultaat, maar op basis van de nadere beoordeling is uiteindelijk de conclusie getrokken dat 

wolf als veroorzaker niet uit te sluiten was. 

 
Op de Veluwe – waar in de afgelopen periode vijf van de gevestigde wolven met DNA zijn 

aangetoond- is het aantal aanvallen op landbouwhuisdieren laag. Er is werk gemaakt van preventie 

en deze wolven eten vooral natuurlijke prooien zoals reeën en zwijnen. 
 
Binnengekomen meldingen monitoring 

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 

van 1 mei tot en met 31 juli 2022. Er zijn in deze periode 1.279 meldingen binnengekomen van 

(vermoedelijke) sporen van wolven. De meldingen werden gedaan bij het Wolvenmeldpunt van 
BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 327 meldingen is op basis 

van bewijsmateriaal – zoals DNA-onderzoek op bijvoorbeeld een keutel - of beeldmateriaal 

duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Van de overige meldingen kan niet 

worden vastgesteld of dit een wolf betreft. In onderstaande diagram ziet u een overzicht van 
zekere wolvenwaarnemingen, verdeeld naar soort waarneming.  

 

Foto: Martin Podt 
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Het diagram geeft een beeld van de meldingen die bij het Wolvenmeldpunt zijn binnengekomen in 
de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2022. Bekijk hier de link naar de interactieve weergave. 
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Verhouding type zekere wolvenwaarneming
1 mei - 31 juli 2022

Dit betreft de meldingen die bij het Wolvenmeldpunt zijn binnengekomen 

Wolf gezien/ wildcamerabeelden Schademeldingen landbouw(huis)dieren

Wolvenkeutel Kadaver van een wild dier

Overig Wolfspoor en/of pootafdruk

BIJ12 is de organisatie die namens provincies de beleidsuitvoering van het dossier van de wolf 

verzorgt. Dit heeft onder andere betrekking op monitoring en afhandeling van tegemoetkoming 

in schade. Deze tussenrapportage is tot stand gekomen met medewerking van 

Zoogdiervereniging (monitoring Wolvenmeldpunt), Wageningen University & Research (WENR, 
DNA-analyses) en het CEwolf consortium (Centraal Europese wolvenpopulatie, internationale 

uitwisseling genetische data).  

 

De activiteit van de wolf in Nederland is in deze tussenrapportage gebaseerd op kennis uit de 
schademeldingen die binnenkomen bij BIJ12, het Wolvenmeldpunt en de actieve monitoring. 

Ondanks de omvattendheid van deze bronnen, zijn deze niet volledig uitputtend en kan er meer 

wolvenactiviteit in Nederland aan de orde zijn dan waar wij zicht op hebben. 

 
Voor meer informatie, zie de website van BIJ12. 

https://localfocuswidgets.net/63297c4f433ad
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 Overzicht verspreiding Wolf 
 

 
Wolvenmonitoring 1 mei tot en met 31 juli 2022 
De kaart geeft de gebieden aan waar in de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2022 met 

zekerheid wolven aanwezig waren in Nederland. Via DNA-analyse was het in een aantal gevallen 

mogelijk om de individuen te achterhalen. Wanneer u in de online versie van de tussenrapportage 
op de iconen klikt, krijgt u meer informatie over de betreffende wolven. Ook is het mogelijk om op 

de kaart in te zoomen. De betekenis van de iconen is onder de kaart uitgelegd. 

 

In de tabel onder de kaart wordt een overzicht gegeven van de wolven die op dit moment in 
Nederland gevestigd zijn en van de wolven die afgelopen periode door Nederland trokken.  

 

  
Bekijk hier de interactieve kaart.  
 
 

 

 

 

https://localfocuswidgets.net/632ac2e0ccbe0
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Toelichting en leeswijzer kaart 
 

Op de kaart 'Wolvenmonitoring' zijn vijf typen iconen aangegeven: een gekleurde wolf, een grijze 
wolf, een witte wolf, een pootafdruk en een auto.  

 

De gekleurde wolven geven het gebied aan waar de afgelopen periode op basis van DNA-analyse is 

aangetoond welke wolven (individuen) hier vastgesteld zijn. De grote gekleurde wolveniconen 
geven het gebied aan waar wolven officieel gevestigd zijn, volgens de criteria uit het 

Interprovinciaal Wolvenplan, én waar in de afgelopen periode DNA-sporen zijn aangetroffen. De 

gevestigde wolven die afgelopen periode via DNA zijn vastgesteld zijn: GW2397m en GW2090f in 

leefgebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân, GW998f op de Noord-Veluwe, GW960f op de 
Midden-Veluwe en GW1625m op de Groote Heide in Noord-Brabant/Limburg.  

 

Het icoon van de witte wolf geeft aan dat er een sterk vermoeden bestaat om welke individuen het 

gaat, maar waarvoor geen direct bewijs is. Op de Zuidoost-Veluwe is van de gevestigde wolf 
GW1889m en wolvin GW2363f in de afgelopen periode geen DNA gevonden. Wel zijn veelvuldig 

twee wolven op de camera vastgelegd in deze regio.  

De grijs gekleurde wolven staan symbool voor zwervende wolven. Zij hebben nog geen vast 

leefgebied gevonden en zijn nog niet langer dan zes maanden in Nederland via DNA aangetoond. 
Sommige nakomelingen van de (Noord-Veluwe) roedel zijn ook als grijs gekleurde iconen 

aangegeven als zij zich buiten het bekende territorium van de Noord-Veluwe bevinden en als zij 

nog geen vast territorium hebben gevonden. Van noord naar zuid betreffen de grijze iconen 

GW2670f, GW2904m, GW2864m, GW2488m, GW2541m, GW2902f, GW2668f, GW2398m, 
GW2087m en GW2903m. Tussen de eerste locatie waar de zwervende wolf via DNA is vastgesteld 

en (indien aanwezig) de laatste locatie is een stippellijn getrokken, eventueel via de plekken waar 

het dier nog meer via DNA is vastgesteld. De aangegeven lijn betreft nadrukkelijk niet de 

daadwerkelijk gelopen route van de wolf. Op de kaart is dit alleen voor GW2864m aangegeven, 
omdat deze wolf een grote afstand door Nederland heeft afgelegd. 

 

N.B. Op de kaart zijn niet alle wolvenwaarnemingen binnen de bekende territoria van de wolven 

weergegeven. Deze wolvenwaarnemingen zijn, binnen de betreffende gebieden, samengevat in één 
gekleurd wolvenicoon. 

 

De locaties met een pootafdruk geven de gebieden aan waar overige zekere wolfwaarnemingen 

gedaan zijn, zoals zichtwaarnemingen en wildcamerabeelden, maar waar het individu niet met 
zekerheid aan te duiden is. Voor een individubepaling is namelijk DNA nodig. Bij de 

wolvenwaarneming aangegeven met een pootafdruk is geen DNA beschikbaar. Het kan ook zijn dat 

het DNA wel beschikbaar is, maar hier geen wolf uit blijkt. Hierdoor kan het individu niet bepaald 

worden. 
 

De locatie met een auto-icoon geeft de locatie aan waar een wolf is aangereden. Dat was afgelopen 

periode wolf GW2669f op de A50. 

 

Tabel gevestigde en zwervende wolven 
In onderstaande tabel is weergegeven van welke wolven er op dit moment een vermoeden is dat 

zij gevestigd zijn in Nederland en waar deze zich (waarschijnlijk) de afgelopen periode bevonden. 
De gevestigde wolven zijn in de tabel aangeduid als gevestigde wolven. Gevestigde wolven zijn de 

afgelopen maanden of jaren (meermaals) in Nederland in dezelfde regio aangetoond en verblijven 

er langer dan zes maanden. Om die reden worden zij als ‘gevestigd’ aangeduid en wordt er in die 

regio’s onderzoek gedaan naar sporen. In het hoofdstuk ‘Monitoring in de provincies’ wordt meer 
toegelicht over deze wolven. 

 

Naast gevestigde wolven zijn er ook wolven die minder dan zes maanden in één regio voorkomen. 

Deze wolven zijn in de tabel aangegeven als zwervende wolven. Een zwervende wolf heeft nog 
geen vast leefgebied gevonden en is nog niet langer dan zes maanden in eenzelfde leefgebied via 

DNA aangetoond. In het overzicht van de zwervende wolven zijn alleen wolven opgenomen die de 

afgelopen periode (1 mei tot en met 31 juli 2022) via DNA zijn vastgesteld in Nederland.  

 
Het spreekt voor zich dat niet uit te sluiten valt dat er in deze periode mogelijk meer wolven 

aanwezig waren in Nederland. Niet alle wolven worden waargenomen. Ook zullen er waarnemingen 

zijn die niet gemeld worden of meldingen die niet gevalideerd kunnen worden, waardoor er niet 

met zekerheid gezegd kan worden dat het om een wolf gaat. Daarnaast vindt er op sommige 
plekken in Nederland geen monitoring plaats, terwijl er wel wolvenwaarnemingen bekend zijn 
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(bijvoorbeeld uit de media). Dit kan voorkomen omdat er altijd toestemming nodig is van 

terreinbeheerders en andere betrokkenen om de terreinen te betreden en te onderzoeken.  

 

Tabel 1 Gevestigde en zwervende wolven in Nederland. Van een gevestigde wolf is sprake als 

deze minimaal 6 maanden in dezelfde regio of hetzelfde gebied via DNA aantoonbaar aanwezig is. 

Voor zwervende wolven is dat nog niet het geval. Dikgedrukte codes staan voor gevestigde wolven. 

GW staat voor Genetische Wolf, gevolgd door een uniek volgnummer, en daarna een m (man) of f 
(vrouw). Nakomeling NV, staat voor nakomeling van de Noord-Veluwe roedel. De wolf aangeduid 

met een † is omgekomen.  

 

 Locatie Wolvenindividuen 

Voor het eerst 

vastgesteld in 

Nederland 

Vastgesteld 

via DNA 

afgelopen 

periode 

Gevestigde 

wolven in 
Nederland 

Zuidwest-Drenthe & 
Zuidoost-Fryslân  

GW2090f April 2021 √ 

GW2397m September 2021 √ 

 Veluwe 

Noord-
Veluwe 

GW998f Mei 2018 √ 

GW893m Januari 2019 - 

GW2088m (nakomeling NV*) Februari 2021 - 

GW2563m (nakomeling NV*) December 2021 - 

GW2667m (nakomeling NV*) Maart 2022 - 

GW2666f (nakomeling NV*) April 2022 √ 

GW2905m (nakomeling NV*) Mei 2022 √ 

Midden-
Veluwe 

GW960f Augustus 2018 √ 

Partner onbekend.    

Zuidoost-

Veluwe** 

GW2363f Mei 2021 - 

GW1889m (nakomeling NV*) September 2020 - 

Zuidwest-

Veluwe 
Momenteel geen gevestigd individu*** 

De Groote Heide 
(Noord-

Brabant/Limburg) 

GW1625m Februari 2020 √ 

Zwervend 
in 

Nederland 
Afgelopen 

periode 

Verspreid over 

Nederland 

GW2398m (nakomeling NV*) September 2021 √ 

GW2087m (nakomeling NV*) Maart 2021 √ 

GW2668f Maart 2022 √ 

GW2541m April 2022 √ 

GW2669f † April 2022 √ 

GW2670f  April 2022 √ 

GW2864m Juni 2022 √ 

GW2488m Juli 2022 √ 

GW2902f Juli 2022 √ 

GW2903m Juli 2022 √ 

GW2904m Juli 2022 √ 

* Nakomeling van de Noord-Veluwe roedel (GW998f x GW893m), geboren in de periode 2019-2022 
en aangetoond met DNA. Voor deze nakomelingen geldt dat zij nog kunnen optrekken met de 

ouderlijke Noord-Veluwe roedel of (vanaf ongeveer het tweede levensjaar) op zoek zijn naar een 

eigen territorium. Dit kan zich in de buurt van de ouderlijke roedel bevinden (waaronder elders op 

de Veluwe) of verder weg.  

** Wolf GW2363f en GW1889m zijn weergegeven als gevestigd omdat zij langer dan zes maanden 

op de Veluwe aanwezig zijn. Deze wolven zijn echter nog niet langer dan zes maanden op de 

Zuidoost-Veluwe via DNA aangetoond; de eerste DNA-sporen zijn begin januari in dit gebied 

gevonden. Afgelopen kwartaal zijn in de regio Zuidoost-Veluwe twee wolven tegelijkertijd op de 
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camerabeelden waargenomen, waardoor het vermoeden bestaat dat de wolven nog steeds hier 

aanwezig zijn. 

*** Op de Zuidwest-Veluwe wordt met grote regelmaat een wolf op camera vastgelegd. Het is nog 
niet bekend welk individu dit is. De laatste bekende gevestigde wolf in deze regio betrof wolf 

GW1490m. Deze wolf is op 1 oktober 2021 in de omgeving van Stroe dood(geschoten) gevonden.  

 

  
Monitoring in provincies 

 
 
In Nederland kennen we zowel gevestigde als zwervende wolven. Op deze pagina geven we eerst 

een overzicht van de activiteit van gevestigde wolven, daarna van zwervende wolven die ons land 

aandoen 

 

 
Gevestigde wolven 

 

Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân 
Dit voorjaar heeft het wolvenpaar GW2397m en GW2090f in de regio Zuidwest-Drenthe en 

Zuidoost-Fryslân minstens drie welpen gekregen, wat betekent dat in dit gebied voor het eerst een 

roedel ontstaan is. In de afgelopen periode is het wolvenpaar weer vastgesteld in deze regio, met 
name op basis van getroffen schapen. Daarbij werd in enkele gevallen DNA van beide individuen 

aangetroffen wat erop duidt dat ze samen gegeten hebben. Ook werd het paar herhaaldelijk samen 

op wildcamerabeelden waargenomen.  

Veluwe 
Noord-Veluwe 

Wildcamerabeelden toonden aan dat er voor het vierde jaar op rij jongen zijn geboren op de 

Noord-Veluwe. Wolvin GW998f is opnieuw in het territorium op de Noord-Veluwe vastgesteld. Er 

zijn in dit gebied op basis van wildcamera beelden meerdere keren ten minste zes welpen 
tegelijkertijd geteld. Ook is de dochter uit een eerdere worp, GW2666f, in deze periode opnieuw in 

het territorium van de Noord-Veluwe vastgesteld. Daarnaast is afgelopen periode een wolf 

aangetoond op de Noord-Veluwe waarvan het DNA nog niet eerder gevonden was. Deze wolf heeft 

code GW2905m gekregen en blijkt uit DNA-analyse een jong te zijn van de roedel op de Noord-
Veluwe. 
 
Midden-Veluwe 

Op de Midden-Veluwe is de gevestigde wolvin GW960f meermaals vastgesteld op basis van DNA uit 
keutels. Aan de hand van zichtwaarnemingen en camerabeelden wordt aangenomen dat zij naar 

alle waarschijnlijkheid dit jaar voor het eerst jongen heeft geworpen. Er zijn op de Midden-Veluwe 

ten minste vier welpen geboren. In dit territorium werd tot februari de mannelijke wolf GW1428m 

vastgesteld. De afgelopen periode (mei – juli) werden twee andere mannelijke wolven in het 
territorium via DNA vastgesteld. Het gaat hierbij om GW2398m (een jong van de roedel Noord–

Veluwe) en GW2903m (een nog onbekende wolf waarvan de herkomst vooralsnog onduidelijk is). 

Het is daarom nog niet zeker wie de vader van de welpen is.  
 
Zuidwest-Veluwe 

Op de Zuidwest-Veluwe wordt met grote regelmaat een wolvin op wildcamera vastgelegd. Het is 

nog niet bekend welk individu dit is.  

Zuidoost – Veluwe  
Op de Zuidoost-Veluwe is de afgelopen periode van wolf GW1889m en wolvin GW2363f geen DNA 

gevonden. Wel zijn veelvuldig twee wolven op de camera vastgelegd in deze regio.  

 
Zuid-Veluwe 

Bekend is dat er in het Park de Hoge Veluwe minimaal drie welpen zijn geboren. Wie de ouders zijn 

is niet bekend.  
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Noord-Brabant & Limburg 

Aan de hand van gevonden DNA bij getroffen schapen is gebleken dat de wolf GW1625m weer 

terug is in zijn oude territorium De Groote Heide. De wolf was begin februari 2022 voor het laatst 
in Nederland via DNA aangetoond en daarna medio februari 2022 nabij Krefeld in Nordrhein-

Westfalen (Duitsland) en later in de Duitse Eifel. Op 28 april werd GW1625m weer in Nederland 

aangetoond middels DNA op getroffen schapen (in de omgeving van Well, Limburg). Zie de kaart 

met de schematische aangeduide locaties waar het DNA is aangetroffen van GW1625m.  
 

(N.B. de stippellijn geeft nadrukkelijk niet de daadwerkelijk gelopen route aan en is puur 

opgenomen ter illustratie tussen de locaties met aangetroffen DNA-sporen). 

 
GW1625m kon de afgelopen tijd weer herhaaldelijk worden vastgesteld in zijn oude territorium. 

Sinds zijn vertrek begin dit jaar, was de eerste waarneming die weer in dit gebied gedaan werd, 

van 17 mei 2022 op basis van DNA-afname van een dood gevonden ree. GW1625m is in het gebied 

(gezien zijn karakteristieke uiterlijk) veelvuldig herkenbaar op wildcamera's vastgelegd.  

 

 

 

Globale aanduiding van de locaties waar het DNA van GW1625m de afgelopen maanden is 
vastgesteld. Van de periode maart zijn geen DNA-monsters bekend. Bekijk hier de interactieve 

kaart. (N.B. de stippellijn geeft nadrukkelijk niet de daadwerkelijk gelopen route aan en is puur 

opgenomen om de grootte van de afstand van deze uitstap te illustreren.) 

  

https://localfocuswidgets.net/632ac75e67cf6
https://localfocuswidgets.net/632ac75e67cf6
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Zwervende wolven 

 
 
De afgelopen perioden zijn er 10, deels voor Nederland nieuwe, individuen via DNA-analyse 

aangetoond. Zij zijn nog niet (voor tenminste zes maanden) aanwezig in één bepaald leefgebied in 
Nederland. Het zijn zwervende wolven en zijn weergegeven in Tabel 1 Gevestigde en zwervende 

wolven. De individuen zijn hieronder beschreven.  

 

Noord en Oost-Nederland 

In de omgeving van Midden-Drenthe is wolvin GW2670f in de maanden mei en juni viermaal op 

basis van DNA aangetoond. Driemaal was dit op basis van gedode schapen en eenmaal op basis 

van een keutel. Daarnaast zijn er in deze regio meermaals beelden gemaakt met wildcamera's van 

twee wolven samen.  
 

Medio juli zijn nabij Doldersum (provincie Drenthe) schapen aangevallen door een wolf. DNA-

onderzoek heeft aangetoond dat het om een mannelijke wolf - GW2904m -, gaat, waarvan de 

herkomst vooralsnog onbekend is. 
 

In de periode van eind juni tot begin juli is het DNA van wolf GW2864m vastgesteld bij vier 

aanvallen op schapen in de regio van Emmen (provincie Drenthe). Deze mannelijke wolf lijkt vanuit 

die regio af te zakken richting Midden-Overijssel. Het individu was eerder in maart 2022 
vastgesteld in Duitsland in de omgeving van de Gartow roedel in Nedersaksen.  

 

Ten oosten van Dwingelderveld, in de omgeving van Nieuw-Balinge (provincie Drenthe), is in juli 

tweemaal een aanval op schapen geweest waarbij een nog niet eerder in Nederland aangetoonde 
wolf is vastgesteld. Het blijkt een jonge mannelijke wolf, GW2488m, van de Rehburg roedel in 

Nedersaksen. De wolf is daar in 2020 voor het eerst vastgesteld.  

 

Bij herhaalde aanvallen op schapen in de regio Noordoostpolder en omstreken in de periode van 
midden juni tot eind juli is het DNA van wolf GW2541m aangetroffen. Deze mannelijke wolf is al 

langer actief in deze regio. Voor het eerst werd hij op 15 april 2022 vastgesteld.  

 

In juli wordt het DNA van wolvin GW2902f vastgesteld op basis van een uitwerpsel en een DNA-
monster van gedode schapen in de regio Engbertsdijksvenen (provincie Overijssel). Het blijkt een 

jong te zijn van de Scheeßel roedel in Nedersaksen.  

 
Midden-Nederland 

Eind juli is nabij Nijkerk (provincie Gelderland) het DNA van wolvin GW2668f aangetroffen bij een 

aanval op schapen. Deze wolvin werd in maart dit jaar voor het eerst vastgesteld elders in het 

noordelijke deel van de Noord-Veluwe, nabij Doornspijk.  
 

Uit DNA-analyse is bekend geworden welke wolf in de nacht van 5 op 6 juni 2022 door het verkeer 

op de A50 is doodgereden. Het betrof de wolvin GW2669f. Dit is de dochter van de Noord-Veluwe 

roedel en was in april dit jaar de eerste wolf die in de provincie Noord-Holland werd vastgesteld. 
Waarschijnlijk was dit ook de wolf die in april door Amersfoort liep en in diezelfde periode is gezien 

bij Maartensdijk. Deze wolf is vanuit 't Gooi zonder gezien te worden teruggelopen naar de 

Noordoost-Veluwe. Het dier werd daar in juni doodgereden op de A50.  

 
Op de Midden-Veluwe is uit een keutel een nieuwe wolf, GW2903m, vastgesteld. De herkomst van 

deze wolf is niet bekend. Ook wolf GW2398m is door middel van uitwerpselen vastgesteld op de 

Midden-Veluwe. Dit is een nakomeling van de Noord-Veluwe. Het is onbekend in welk jaar deze 

wolf geboren is. 
 

Ten oosten en buiten het Park de Hoge Veluwe is wolf GW2087m meermaals vastgesteld op basis 

van DNA van uitwerpselen. Het betreft een nakomeling van de roedel van de Noord-Veluwe en 

wordt sinds maart 2021 af en toe op de Veluwe aangetroffen.  
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Afhandeling schade door BIJ12 
 
 

In de periode 1 mei tot en met 31 juli 2022 zijn 73 meldingen van vermoedelijke 
wolvenschade aan landbouwhuisdieren binnengekomen bij BIJ12. 

 

Eén van deze meldingen is niet verder onderzocht. Tijdens de eerste beoordeling van deze melding 

werd aan de hand van toegestuurde foto’s en een omschrijving van de situatie al duidelijk dat het 

niet om schade door een wolf ging. Bij de overige 72 meldingen is wel nader onderzocht of er 
sprake was van een wolf.  
 
Bij vier meldingen kon geen DNA meer worden afgenomen. Deze meldingen zijn nog in 
behandeling voor een nadere beoordeling door BIJ12. De schadeveroorzakende diersoort wordt op 

een later moment beoordeeld en bekend gemaakt. Bij de andere 68 meldingen was DNA-afname 

tijdens het veldbezoek wel mogelijk.  
 
Bij 35 van de 68 gevallen gaf de DNA-analyse als uitslag dat het om wolvenschade ging. Tien keer 

werd het DNA van hond aangetoond. In overige 23 gevallen gaf de analyse geen resultaat. Deze 

meldingen zijn of worden nader beoordeeld, op basis van veldbezoek, locatie en schadebeeld. 
 
Drie van deze meldingen zijn toegeschreven aan wolf. Vier andere meldingen zijn na de 

beoordeling door de consulent aan vos toegeschreven. Bij tien meldingen is de 

schadeveroorzakende diersoort niet te beoordelen, bij deze meldingen is de schadeveroorzakende 

diersoort ‘diersoort onbekend’. De overige zes meldingen zijn nog in behandeling (samen met de 
vier meldingen waarbij geen DNA meer kon worden afgenomen, zie beschrijving hierboven, zijn er 

in totaal nog 10 meldingen in behandeling). De schadeveroorzakende diersoort van deze meldingen 

wordt later bekend gemaakt. De actuele cijfers van schademeldingen zijn terug te vinden op 

bij12.nl/wolf. 

 

Overzicht van schademeldingen bij BIJ12 en  

daaruit volgende resultaten 1 mei tot en met 31 juli 2022 

Binnengekomen schademeldingen van vermoedelijke 
wolvenschade 

73 

Bij eerste beoordeling beoordeeld als niet veroorzaakt 

door wolf 
1 

Veldbezoek taxateurs en DNA-afname bij 
vermoedelijke wolvenschade 

72 

Bevestigde schade veroorzaakt door wolf 38 

Bevestigde schade veroorzaakt door hond, vos of 

onbekend 
24 

Meldingen nog in behandeling 10 
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Het diagram geeft alleen een beeld van de bij BIJ12 binnengekomen schademeldingen die nader 

werden onderzocht in de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2022. Dit zijn meldingen waarbij het 
vermoeden bestaat dat een wolf de schade zou hebben veroorzaakt. Bekijk hier de interactieve 

weergave. 
  
Groningen 
BIJ12 ontving deze periode vier vermoedelijke wolvenschademeldingen uit Groningen. DNA-analyse 

heeft in twee gevallen hond aangetoond. Bij de overige twee meldingen gaf DNA-analyse geen 

resultaat. Bij de beoordeling van deze meldingen aan de hand van het veldbezoek en het 
schadebeeld was geen schadeveroorzakende diersoort aan te wijzen. Deze zijn beoordeeld als 

diersoort onbekend.  

Drenthe 
21 meldingen van vermoedelijke wolvenschade kwamen uit Drenthe. Bij zestien gevallen bleek uit 

de DNA-analyse dat het inderdaad wolvenschade betrof. Eenmaal werd het DNA van hond 

aangetoond. Bij de overige vier meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze zijn 

beoordeeld aan de hand van veldbezoek en schadebeeld. Bij drie meldingen gaf het veldbezoek en 
het schadebeeld geen duidelijkheid over de schadeveroorzakende diersoort. Deze meldingen zijn 

beoordeeld als diersoort onbekend. De overige melding betrof vossenschade.  

 
Fryslân 
Uit Fryslân kwamen elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnen in deze periode. Uit de 

DNA-analyse bleek dat het in drie gevallen wolvenschade betrof, bij twee meldingen hond en zes 

keer gaf de analyse geen resultaat. Vier van deze zes meldingen zonder resultaat zijn inmiddels 
beoordeeld aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld. Twee meldingen moeten nog 

beoordeeld worden. Bij twee van de al beoordeelde meldingen is de schade toegeschreven aan vos. 

Eenmaal is de schadeveroorzakende diersoort niet te beoordelen. De overige melding waar DNA-

analyse geen resultaat opleverde, betrof de schademelding aan een Shetlander pony. Dit betrof in 
Nederland de eerste melding van vermoedelijke wolvenschade waar een pony bij betrokken was. 

De afgenomen DNA-monsters zijn twee keer geanalyseerd. Beide analyses gaven geen resultaat. 

Deze melding is vervolgens beoordeeld aan de hand van het veldbezoek en schadebeeld, het 

eindoordeel/de conclusie is dat wolf hierbij niet uit te sluiten is. 

38

4

10

10

10

Verdeling schadeveroorzakende diersoorten
1 mei - 31 juli 2022

Dit betreft alleen de bij BIJ12 binnengekomende meldingen waar op voorhand 
wolf niet kon worden uitgesloten

Wolf Vos Hond Diersoort onbekend Nog niet bekend

https://localfocuswidgets.net/632875121ea97
https://localfocuswidgets.net/632875121ea97
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Flevoland 
In de periode 1 mei tot en met 31 juli 2022 is één melding van vermoedelijke wolvenschade uit 

Flevoland bij BIJ12 gemeld. Bij de DNA-analyse kon worden aangetoond dat het om een wolf ging.   
 

Overijssel 
Uit Overijssel ontving BIJ12 elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade. Bij acht van de 
meldingen is bij de DNA-analyse wolf aangetoond. Eenmaal is het DNA van hond aangetoond. Bij 

de twee overige meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Bij één van deze meldingen is aan 

de hand van het veldbezoek en het schadebeeld beoordeeld dat wolf niet uit te sluiten is. De 

overige melding zonder DNA-uitslag is nog in behandeling voor nadere beoordeling. De 

schadeveroorzakende diersoort wordt op een later moment bekend gemaakt.  

Gelderland 
In deze periode kwamen zes meldingen van vermoedelijke wolvenschade uit Gelderland. Bij drie 

meldingen bleek uit de DNA-analyse dat de schade veroorzaakt is door wolf. Eenmaal werd hond 
aangetoond. Bij de overige twee meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze meldingen 

zijn door middel van het veldbezoek en schadebeeld nader beoordeeld. Er kon geen 

schadeveroorzakende diersoort worden vastgesteld. Bij deze meldingen is de diersoort onbekend. 

 

Noord-Brabant 
In de periode 1 mei tot en met 31 juli 2022 zijn acht meldingen van vermoedelijke wolvenschade 

bij BIJ12 binnengekomen uit Noord-Brabant. Bij vier van deze meldingen is het DNA van wolf 

aangetoond. Bij twee meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze meldingen zijn nader 

beoordeeld aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld. Bij één van deze meldingen kon 

wolf niet worden uitgesloten. Bij de andere melding was geen schadeveroorzakende diersoort vast 

te stellen. De schadeveroorzakende diersoort is ‘diersoort onbekend’. Bij de twee overige 

meldingen is het DNA van hond aangetoond. Eén van de twee meldingen waar DNA van hond is 

aangetoond betrof een melding van één dode drachtige koe en drie gewonde koeien. Deze melding 

is nader beoordeeld door zowel BIJ12 als deskundigen van het Wolvenmeldpunt. Aan de hand van 

het schadebeeld is geconcludeerd dat er sprake is van dusdanige verwondingen dat niet uit te 

sluiten is dat deze door wolf, hond en/of prikkeldraad veroorzaakt kunnen zijn.   
 
Limburg 
Acht vermoedelijke wolvenschademeldingen kwamen deze periode uit Limburg. Bij vier meldingen 

gaf de DNA-analyse geen resultaat. Bij de overige vier meldingen was DNA-afname niet meer 

mogelijk. Zeven meldingen zijn nog in behandeling voor een nadere beoordeling. De 

schadeveroorzakende diersoort bij deze meldingen wordt op een later moment bekend gemaakt. 

Bij de overige melding is beoordeeld dat vos de schadeveroorzakende diersoort betreft.     

Zeeland 
Uit Zeeland zijn twee meldingen vermoedelijke wolvenschade bij BIJ12 binnengekomen. Bij één 

melding is het DNA van hond aangetoond. Bij de overige melding gaf de DNA-analyse geen 

resultaat. Deze melding is afgehandeld aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld. Er 

kon geen schadeveroorzakende diersoort worden aangemerkt. Bij deze melding is de 

schadeveroorzakende diersoort onbekend. 

Overige provincies 
In de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn in de periode 1 mei tot en met 31 juli 

geen meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnengekomen. 
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 Overig nieuws  

 

 
Provincies stellen subsidieregeling open voor preventieve maatregelen 

In diverse provincies zijn commissies opgericht om met direct belanghebbenden te onderzoeken 

welke maatregelen nodig zijn en hoe de provincie hierbij kan ondersteunen. Naar aanleiding 

hiervan zijn er in meerdere provincies subsidieregelingen beschikbaar voor de aanschaf van 
preventieve maatregelen. In enkele provincies is ook een wolvenconsulent aangesteld om 

veehouders te informeren over preventieve mogelijkheden. Bekijk op de site van BIJ12 de actuele 

informatie per provincie. 

 
Noord-Brabant 

Ook de provincie Noord-Brabant heeft sinds 1 februari 2022 een subsidieregeling opengesteld voor 

het nemen van preventieve maatregelen voor wolvenschade. De voornaamste reden is de 

langdurige aanwezigheid van de wolf in Zuidoost-Brabant (De Groote Heide). Met de regeling wil de 
provincie schade aan de landbouwhuisdieren, veroorzaakt door de gevestigde wolf, voorkomen. 

Daarnaast draagt het besluit bij aan het voorkomen van structurele problemen met wolven en aan 

de wettelijke taak van de provincie tot bescherming van de wolf. Houders van landbouwhuisdieren 

kunnen voor vaste en verplaatsbare wolfwerende stroomrasters een subsidie ontvangen.  
Kijk voor meer informatie op de site van de provincie Noord-Brabant. 

 

Provincie Drenthe 

Om schapenhouders te ondersteunen bij het plaatsen van wolfwerende rasters, kan bij de provincie 
Drenthe subsidie worden aangevraagd. Drentse schapenhouders hebben hier het afgelopen jaar 

veelvuldig gebruik gemaakt. Het subsidieplafond is nu verhoogd met € 200.000. Ook is er een 

wolvenconsulent die adviseert over het plaatsen van rasters en het aanvragen van subsidies. Lees 

het volledige artikel op de site van provincie Drenthe. 

Wolfwerende maatregelen: hoe pas je die toe? 
Er zijn verschillende maatregelen die houders van landbouwhuisdieren kunnen nemen om de wolf 

op afstand te houden zoals het plaatsen van afrasteringen. Welke eisen worden aan de 

maatregelen gesteld en hoe plaats je die zo dat de wolf in principe geen doorgang heeft? Op de site 
van BIJ12 leest u er meer over. Ook vindt u hier verschillende video's met uitleg en instructie. (link 

naar Wolvenschade voorkomen en/of beperken (bij12.nl) 

 

Nieuw interprovinciaal wolvenplan in voorbereiding 
De provincies bereiden op dit moment een nieuw interprovinciaal wolvenplan voor. Hierin wordt 

voor de komende jaren vastgelegd hoe we in Nederland met de wolf om willen gaan. Het 

conceptplan bevat de beleidsvoornemens voor het nieuwe wolvenbeleid. Hierover vinden op dit 

moment gesprekken plaats met de stakeholders. Naar aanleiding daarvan kan het concept worden 
bijgesteld en zal een hernieuwde eindversie het besluitvormingstraject in gaan. De verwachting is 

dat het wolvenplan begin 2023 naar buiten komt. 

 

Pilots met kuddebeschermingshonden  
Staatsbosbeheer draait een proef met kuddebeschermingshonden op de Veluwe, De Meinweg en de 

Strabrechtse Heide. De speciaal getrainde Italiaanse herdershonden moeten de wolf op veilige 

afstand houden. Naast Staatsbosbeheer zijn nog twee herders op de Veluwe dit jaar gestart met 

een pilot kuddebeschermingshonden. 
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Film over de terugkeer van de wolf  

Vier jaar lang hebben filmmaker Cees van Kempen en zijn team meer dan 1.000 dagen 
doorgebracht in de bossen van onder andere Duitsland en Nederland. Ze volgden de bijzondere 

terugkeer van de wolf in Nederland. De film die hij hierover maakte ging 15 september 2022 in 

première en is in meer dan 100 bioscopen en filmhuizen in Nederland te zien. Bekijk hier de trailer 
Trailer : https://youtu.be/t3G3-kzw0UU 
 

 
 
 


	Tussenrapportage wolf
	Samenvatting
	Overzicht verspreiding Wolf
	Wolvenmonitoring 1 mei tot en met 31 juli 2022
	Toelichting en leeswijzer kaart
	Tabel gevestigde en zwervende wolven

	Monitoring in provincies
	Gevestigde wolven
	Zwervende wolven
	Noord en Oost-Nederland
	Midden-Nederland

	Afhandeling schade door BIJ12
	Drenthe 21 meldingen van vermoedelijke wolvenschade kwamen uit Drenthe. Bij zestien gevallen bleek uit de DNA-analyse dat het inderdaad wolvenschade betrof. Eenmaal werd het DNA van hond aangetoond. Bij de overige vier meldingen gaf de DNA-analyse gee...
	Fryslân Uit Fryslân kwamen elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnen in deze periode. Uit de DNA-analyse bleek dat het in drie gevallen wolvenschade betrof, bij twee meldingen hond en zes keer gaf de analyse geen resultaat. Vier van deze zes...
	Drenthe 21 meldingen van vermoedelijke wolvenschade kwamen uit Drenthe. Bij zestien gevallen bleek uit de DNA-analyse dat het inderdaad wolvenschade betrof. Eenmaal werd het DNA van hond aangetoond. Bij de overige vier meldingen gaf de DNA-analyse gee...
	Fryslân Uit Fryslân kwamen elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnen in deze periode. Uit de DNA-analyse bleek dat het in drie gevallen wolvenschade betrof, bij twee meldingen hond en zes keer gaf de analyse geen resultaat. Vier van deze zes...
	Drenthe 21 meldingen van vermoedelijke wolvenschade kwamen uit Drenthe. Bij zestien gevallen bleek uit de DNA-analyse dat het inderdaad wolvenschade betrof. Eenmaal werd het DNA van hond aangetoond. Bij de overige vier meldingen gaf de DNA-analyse gee...
	Fryslân Uit Fryslân kwamen elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnen in deze periode. Uit de DNA-analyse bleek dat het in drie gevallen wolvenschade betrof, bij twee meldingen hond en zes keer gaf de analyse geen resultaat. Vier van deze zes...
	Drenthe 21 meldingen van vermoedelijke wolvenschade kwamen uit Drenthe. Bij zestien gevallen bleek uit de DNA-analyse dat het inderdaad wolvenschade betrof. Eenmaal werd het DNA van hond aangetoond. Bij de overige vier meldingen gaf de DNA-analyse gee...
	Fryslân Uit Fryslân kwamen elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnen in deze periode. Uit de DNA-analyse bleek dat het in drie gevallen wolvenschade betrof, bij twee meldingen hond en zes keer gaf de analyse geen resultaat. Vier van deze zes...


