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Uddel, 31 oktober. 2022 

Betreft: zorgen om het roofdier, de wolf 

Geachte ministers, 

De wolf is inmiddels, zeker buiten de Randstad, een veelbesproken thema. Op scholen tussen 

kinderen onderling, op verjaardagen en tijdens vergaderingen van dorpsraden. 

Enige jaren geleden heeft de wolf, met of zonder hulp, weer haar intrede gedaan in 

Nederland. In het begin ervoeren inwoners van het platteland nog niet veel overlast, al werd 

in een vroeg stadium reeds gewaarschuwd voor de komende overlast. 

De wolf heeft inmiddels haar plek veroverd, ook op de Veluwe. Alleen al in de Kroondomeinen 

worden ca. 20 wolven geteld. Op de gehele Veluwe beloopt het aantal inmiddels tegen de 60 

stuks. Veel reeën, herten en zwijnen hebben er inmiddels aan moeten geloven. Ook 

landbouwhuisdieren als schapen en koeien beginnen op en om de Veluwe de dupe te worden 

van aanvallen van de wolf (bewezen door DNA onderzoek van BIJ12). Schapen die wel of niet 

achter zogenaamde wolvenwerende rasters worden gehouden. Het verdwijnen van de grote 

grazers in de natuurgebieden zal ook negatieve invloed hebben op de biodiversiteit. Dit 

volgens experts werkzaam in deze natuurgebieden 

Het verschijnen van de wolf in bij onze dorpskernen veroorzaakt onrust en angst. De wolf zou 

schuw zijn, maar vertoont zich wel degelijk aan mensen. Een solitaire wolf zien we ook niet als 

een probleem. Verenigd in roedels kunnen ze gevaarlijk worden, ook voor mensen. Dit ook 

volgens deskundige beheerders van de ons omringende natuurgebieden. 

De wolf is via Europees recht beschermd. Pogingen om via de lidstaten en het parlement 

beheersmaatregelen af te dwingen mislukken vanwege het niet instemmen van o.a. Italië en 

Nederland. En dat is wat we willen. Mogelijkheden tot beheersing van de populatie en 

verwijderen van “brutale” wolven. Voor er ongelukken gebeuren. Vele dieren hebben in 

Nederland een beschermde status. Daarnaast zijn er wel mogelijkheden om de populatie te 

beheren.  

Als gezamenlijke dorpsraden roepen we u op, uw verantwoording als minister te nemen. U 

bent minister van Natuur en vanuit die rol verantwoordelijk voor natuurbeheer. Maar als lid 

van het kabinet bent u in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners 
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van Nederland.  

Stelt u zich eens voor; een kind of jonge tiener moet vanuit een Veluws dorp per fiets naar de 

middelbare school. Voor veel kinderen betekent dit een fietstocht naar Ermelo, Apeldoorn, 

Ede of Barneveld. Een fietstocht, ’s ochtends vroeg, over de heide en door de bossen. Op 

termijn kunnen ook zij een prooi zijn voor een roedel jagende wolven. 

We hopen en bidden dat niet eerst een van onze kinderen slachtoffer moet worden, alvorens 

de Nederlandse regering gaat ingrijpen. 

Deze brief wordt mede ondertekend door vertegenwoordigers uit Garderen, Elspeet, Speuld,  

Hoog Soeren en Loenen. 

We rekenen op uw wijsheid, inzicht en medewerking. 

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

Hartelijke groet, 

 

 

Frank van de Kolk 

Voorzitter Uddels Belang 

Mede-ondertekenaars: 

Plaatselijk Belang Garderen   Buurt en Belangenvereniging Hoog Soeren 

Ton van Krevel    Pierre Pinkse 

Klarenbeeks Belang    Dorpsraad Oosterhuizen 

Diny Boerkamp – Brugman   Karin van Essen 

Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp Dorpsvereniging Elspeet 

Willem de Zanger 

Buurtvereniging Speuld en omstreken Agnes de Bruin (Wenum Wiesel) 

Jaap Oudendorp 

School met de Bijbel Speulderbrink  Jacobus Fruytier scholengemeenschap 

A.J. Buijtenhuis    Voorzitter college van bestuur 

      drs. F.A. van Hartingsveld 

 


