
 

 

 
Jaap van den Top 
 
Aan: College van B&W Barneveld 
 
Betreft: de wolf 
Kootwijkerbroek, 20 oktober 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de wolf op de Veluwe. 
 
Op 11 juni 2020 heeft mijn fractie schriftelijke vragen aan u gesteld over het oprukken 
van de wolf in Gelderland en wat het college kan doen om dit te verhinderen. We 
verwachtten grote problemen als de wolf zich nestelt op de Veluwe. Het antwoord was 
toen kortgezegd dit is de verantwoordelijkheid van de provincie en daar kunnen wij als 
Barneveld niets aan doen.  
 
De provincie heeft een gebied aangewezen waar de wolf zich mag vestigen en 
maatregelen genomen om de schade te beperken of te vergoeden. De wolf is een 
beschermde diersoort vanwege Europese regelgeving maar er kan ook een getalslimiet 
aangehouden worden om de schade enigszins te beperken. 
 
Nu, ruim een jaar later, lopen er  ongeveer 15-20 wolven rond op de Veluwe en de 
verhalen van schade en tegenreacties  komen binnen. Wolven die schapen, herten, wilde 
varkens, jonge  kalveren en moeflons doden. In Stroe is een dode wolf gevonden die is 
doodgeschoten. ( tipgeld €16.000 ) De Hoge Veluwe die de moeflons gaat verhuizen 
vanwege uit angst dat dit bijzondere diersoort wordt uitgemoord door de wolf. De 
dreiging zal alleen maar erger worden omdat de wolf zich snel vermenigvuldigt en geen 
natuurlijke vijanden heeft. 
 
De ChristenUnie vraagt zich af wat moet er gebeuren voordat de provincie inziet dat 
Nederland te klein is voor de wolf.  De Wageningse Universiteit heeft een onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling van de wolvenpopulatie en hoe de wolven zich gedragen. 
Uit dit rapport blijkt wel dat biologen het de wolf in Nederland  naar haar zin wil maken. 
Ecologisch gezien is er niet snel een grens aan de groei van de wolvenpopulatie, omdat 
er voldoende voedsel voor ze is op de Veluwe. Maar wat is het draagvlak voor de wolf 
onder de mensen? Het lijkt erop dat vooral de biologen en mensen die verderaf wonen 
het interessant vinden om te zien hoe de wolf zich gaat ontwikkelen. Maar de boeren en 
inwoners van het landelijk gebied maken zich grote zorgen om de veiligheid.  
 



 

 

Er wordt gezorgd voor een goede compensatieregeling bij schade maar men gaat voorbij 
aan de emotionele schade bij de betrokkenen als een wolf huis gehouden heeft onder 
een kudde schapen. 
 
Als ChristenUnie hebben we de volgende vragen. 

1. Deelt het college onze zorg aangaande de wolf op de Veluwe? 
 
De ChristenUnie fractie beseft dat de wolf onder verantwoordelijkheid van de provincie 
valt maar in 2022 wordt het wolvenplan geëvalueerd en eventueel aangepast.  
 

2. Is het college bereid om haar invloed en contacten bij de provincie aan te wenden 
om de zorgen over het oprukken van de wolf, ook op het grondgebied van de 
gemeente Barneveld, kenbaar te maken en zo zich in te zetten voor de veiligheid 
van de dieren en haar inwoners? 

 
We zien uit naar uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groeten namens de ChristenUniefractie, 
 
Jaap van den Top 
 
 
 
 
 

 


