
 

 

 

District Oost Gelderland 

9e jaargang no. 3 

Wolf in Ruurlo ? 

Beste leden.  

Graag wil ik het volgende onder uw 
aandacht brengen. In de nacht van 
woensdag 5 april op donderdag 6 april 
zijn bij ons (Ruurlo Gld) 3 schapen 
gedood door hoogstwaarschijnlijk een 
wolf. Enkelen zijn gewond. Dit wordt ook 
voor 99% bevestigd door een deskundige 
van de Faunafonds van BIJ12 gezien de 
specifieke bijtwonden. Om definitief 
uitsluitsel te geven zijn DNA monsters 
afgenomen. We houden nu 30 jaar 
schapen en dit hebben we nog nooit 
meegemaakt. Het is erg aangrijpend om 
je dieren zo aan te treffen in de wei. We 
hebben bewust in eerste instantie de 
schrijvende media er bijgehaald. Mocht 
dit daadwerkelijk het werk van een Wolf 
geweest zijn, dan hebben wij als 
schapenhouders een groot probleem.  

De foto’s spreken voor zich. 

Dinie Lusink. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 



 

De wolf ook op de agenda van het HB 

Het Hoofdbestuur heeft de Wolf ook op 
de agenda gezet van de eerst volgende 
HB vergadering deze zal gehouden 
worden op 23 april as.                           
Op de jaarvergadering van 2 juni zal    
“Wij Wolven in Nederland” informatie 
omtrent de komst van de wolf en het 
beschermen van schaapskuddes geven. 
Melani Pekel van ARK verlegt grenzen 
voor wild natuur en een collega wil graag 
een presentatie verzorgen. Zij wil graag 
weten welke vragen onder onze leden 
leven.  

Het bestuur van NTS District Oost 
Gelderland heeft maar één vraag: 

Hoe krijgen we de wolf weer 
uit Nederland? 

LTO  

Donateur Jan Navis uit Aalten heeft 
contact met mij gezocht naar aanleiding 
van een krantenbericht. Hij heeft jaren in 
het bestuur van LTO gezeten. Hij zit nu 
nog in een klankbordgroep. Op 18 april 
vergaderen zij weer. Hij is ook van 
mening dat de wolf niet in Nederland 
hoort. Hij wil zich inzetten om aandacht 
te vragen wat er momenteel gaande is.  

Vakblad het Schaap 

Vakblad het Schaap gaat in het komende 
nummer ook aandacht besteden aan de 
recente aanvallen van de Wolf. Jacques 
Engelen is bezig met een reportage.  

Meldnummer wolvenschade 

Schapenhouders die wolvenschade 
willen melden, kunnen daarvoor het 
nummer 06-23846524 bellen. Dat is 
speciaal daarvoor bereikbaar. Het 
nummer is ook voor het melden van 
wolfwaarnemingen, zonder schade. Het 
meldnummer is ingesteld door Wolven in 
Nederland, op verzoek van de provincies. 
Die zijn verantwoordelijk voor 
natuurbeheer en ook voor het afhandelen 
van wolvenschade. Dat laten ze doen 
door BIJ12 en het Faunafonds.     

 

BIJ12                                                     
op deze site vind u meer informatie 

www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/fa
unaschade-informatie-per-diersoort/wolf/ 

Hieronder worden meldingen 
weergegeven die in behandeling zijn 
genomen. Wanneer DNA- uitslagen 
bekend zijn worden deze gevallen 
geplaatst in de tabel definitief wolf of 
geen wolf. 

Meldingen april tot op heden 10 april.   

Ruurlo   (Gelderland) 3 schapen                                            
Sellingen ( Groningen) 1 schaap                                                     
Markelo (Overijssel) 1 schaap                                          
Alteveer  (Drenthe) 2 schapen                                         
Zuidwolde  (Drenthe) 2 schapen                     
Drogteropslagen (Drenthe) 1 schaap             
Staphorst  (Overijssel) 3  schapen                                       
Zwinderen  (Drenthe) 1 schaap                                    
Kerkenveld (Drenthe) 1 schaap                                        
Den Ham  (Overijssel) 4 schapen 

Meldingen maart  

Alteveer (Drenthe) 1 schaap                
Benneveld (Drenthe) 5  schapen                   
Zuidwolde (Drenthe) 3  schapen                     
Kampen 1 (Overijssel) 3 schapen               
Kampen 2 (Overijssel) 2 schapen            
Staphorst (Overijssel) 1 schaap 

Hieronder worden de DNA-uitslagen 
weergegeven met de uitkomst wolf    

Maart                                              
Bunschoten (Utrecht) 1 schaap      in taxatie 
Heythuysen (Limburg)  2 schapen  in taxatie   
Venlo (Limburg) 9 schapen             in taxatie                
Lottum (Limburg) 4 schapen           in taxatie          
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