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Uddel, 27 augustus 2022 

Betreft: Onrust in Uddel na bezoek wolf 

 

Geachte gedeputeerden, 

Wanneer ik deze brief schrijf is de veelbesproken wolf inmiddels 2 keer zichtbaar op bezoek geweest in Uddel. In 

de nacht van donderdag 25-8 naar vrijdag 26-8 zijn aan de Staverhul 7 schapen doodgebeten. In de nacht van 

vrijdag 26-8 naar zaterdag 27-8 zijn aan de Oudendijk nog eens 3 schapen doodgebeten. DNA onderzoek moet 

nog uitwijzen of dit definitief een wolf is geweest. Deskundige jachtopzieners hebben al aangegeven 100% 

overtuigd te zijn van wolvenbezoek.  

Ook is door dorpsbewoners al een aantal malen de wolf gesignaleert tijdens het oversteken van de provinciale 

weg N310. Dit alles leidt tot onrust onder veehouders en hobbydierenhouders. Hun weilanden zijn omringd door 

deugdelijke hekwerken, inclusief stroomdraad en toch worden hun schapen vermoord. Want het is niet anders 

dan moorden, de wolf consumeert lang niet alles! 

Als Uddels Belang staan we voor het welzijn en leefbaarheid van ons dorp. Wat te denken van potentiële 

aanvallen op mensen. In Polen en Duitsland is dit inmiddels een aantal keren gebeurd. Aldus een lokale 

jachtopzichter. Het buitengebied van Uddel is niet verlaten. Vaak fietsen volwassenen, maar ook kinderen ’s 

ochtends vroeg of ’s avonds later naar huis of naar het dorp. Het kan toch niet zo zijn dat we onze kinderen met 

de auto moeten gaan wegbrengen omdat er wolven loslopen. Dit gaat een keer fout! 

In Nederland is de wolf tot nu toe beschermd. Er moet wat ons betreft onmiddellijk maatregelen worden 

genomen om deze te gaan beheren. Een dergelijk groot roofdier kan voor beheer van de natuur interessant zijn, 

maar in een dichtbevolkt land als Nederland leidt dit eerder tot problemen en gevaarlijke situaties. 

U als bestuur van onze provincie bent in staat hier verandering aan te brengen. We roepen u dringend op 

hiermee aan de slag te gaan. Neem uw verantwoording voor de veiligheid van de inwoners van Gelderland. 

Wendt uw invloed aan bij interprovinciaal overleg en op rijksniveau om ook deze waanzin van natuurfreaks te 

stoppen. 

Ik wens u veel sterkte en succes toe bij uw verdere werkzaamheden. 

Hartelijke groet, 

 

 

Frank van de Kolk 

Voorzitter Uddels Belang 

 


