
Staat hier links een ‘digitaal waarmerk’? Dat betekent dat deze brief digitaal gewaarmerkt is. Het waarmerk toont aan dat de 
brief bij gemeente Nederweert gemaakt is en daarna niet is gewijzigd (gemanipuleerd). U kunt het waarmerk controleren op 
www.nederweert.nl/waarmerkchecker.  

 
 

 

 
Geachte Fractie JAN, 
 
 
In het kader van artikel 41 van het Regelement van Orde heeft u een aantal vragen gesteld over de 
wolven in gemeente Nederweert. Hierna onze antwoorden op uw vragen. 
 
 

1. Op welke wijze worden inwoners en ondernemers geïnformeerd over deze problematiek en 

gewaarschuwd voor het  gevaar van wolven? 

 

Via onze website en het Gemeente Contact hebben we onlangs gecommuniceerd over de 

aanwezigheid van de wolf en beschermingsmaatregelen die genomen kunnen worden. De 

informatie krijgt een permanente plek op de website. Ondernemers en inwoners kunnen zich 

ook informeren via de website van BIJ12, en de regelmatige tussenberichten met 

monitoringsinformatie van de provincie(s). De aanwezigheid van een wolf in een gebied 

levert onder normale omstandigheden geen gevaar op voor mensen. 

 

2. Is er overleg met de buurgemeenten, de Provincie en het Rijk over deze 

wolvenproblematiek? Zo ja, wat is daar uit voort gekomen? 

 

Ja er is ambtelijk overleg met de provincie over het beleid ten aanzien van de wolf. Met 

buurgemeente Someren zijn afspraken gemaakt om elkaar actief te informeren en kennis te 

delen. Er is een overlegplatform Wolf in Limburg. Als gemeente in het leefgebied van de 

gevestigde wolf GW1625m (als deze nog leeft) sluiten we ambtelijk aan bij dit platform. De 

provincies actualiseren in 2022 het interprovinciaal wolvenplan. De provincie Limburg stemt 

de inhoud van dat plan af in het overlegplatform. Een project dat eerder door het platform is 

opgezet, het project schadepreventie wolf, is door het faillissement van het IKL stilgevallen. 

Binnen het platform wordt bekeken hoe voorlichting en preventieve maatregelen bij 

schapenhouders vormgegeven kan worden. 
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3. Betreft het één wolf of is er sprake van meerdere wolven en of roedels in en nabij onze 

gemeente? (graag nader toelichten) 

 

Op dit moment is in Nederweert alleen de gevestigde wolf GW1625m aangetoond. Van de 

recente schadegevallen worden in maart de uitslagen van DNA-onderzoek verwacht. Dan 

wordt duidelijk of er wellicht inmiddels ook andere wolven in de regio actief zijn (geweest).   

 

4. Wanneer wordt een wolf bestempeld als probleemwolf? 

 

In het vigerend interprovinciaal wolvenplan wordt de term ‘probleemwolf’ niet gebruikt, maar 

wordt voor diverse mogelijke probleemsituaties ten aanzien van wolven 

handelingsperspectief geboden, waarbij het doden van een wolf als definitieve maatregel 

mogelijk is in ernstige situaties wanneer er redelijkerwijs geen andere oplossingen 

voorhanden zijn. We verwijzen u graag naar het interprovinciaal wolvenplan. Pagina 13 tot 

en met 17  

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/01/Interprovinciaal-wolvenplan.pdf  

 

In de media wordt gerefereerd aan de uitspraken van ecoloog Tegels. Deze heeft GW1625m 

als probleemwolf bestempeld. Uit navraag blijkt dat hij dat doet op basis van twee feiten:  

1. Het relatief hoge slachtoffers onder gehouden vee.  

2. Het feit dat sommige gehouden dieren aangevallen zijn binnen goede wolf werende 

rasters. 

Tegels is van mening dat het vrijwel onmogelijk is deze wolf zo te conditioneren dat er 

nauwelijks meer gehouden dieren worden gedood. Die mening wordt zeker niet door alle 

wolvendeskundigen gedeeld. De meeste ecologen zijn het er echter wel over eens dat de 

staat van preventie in ons land nog lang niet voldoende is. Ook niet binnen het territorium 

van GW1625m. Ze zijn van mening dat afdoende preventie voorkomt dat wolven zich 

ontwikkelen tot probleemwolven. 

 

5. Is er een diervriendelijke manier om deze wolf uit Nederweert te verjagen en wordt 

overwogen om dit middel toe te passen? 

 

Het verjagen van de wolf uit zijn leefgebied is niet mogelijk (en ook niet wenselijk) aangezien 

de wolf een beschermde inheemse diersoort is. In het buitenland zijn experimenten 

uitgevoerd met op wolven schieten met rubberen kogels. Deze methode wordt gebruikt 

indien wolven door foute conditionering opvallend gedrag ten opzichte van mensen en of 

honden vertonen. Dat is bij GW 1625m echter niet het geval.  

 

Op het moment wordt er in Nederweert binnen een pilot gewerkt aan de verbetering van de 

preventie. Of dit afdoende is moet de toekomst leren. De gemeente heeft hier echter geen 

invloed op. De pilots worden uitgevoerd door schapenhouders, wolvendeskundigen en 

vrijwilligers in samenspraak met Provincie Limburg. 
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6. Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van mens en (huis)dieren te 

waarborgen? 

 

De aanwezigheid van een wolf in een gebied levert onder normale omstandigheden geen 

gevaar op voor mensen en er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de wolf die zijn 

leefgebied heeft in Nederweert problematisch gedrag ten aanzien van mensen vertoont. Om 

te kunnen samenleven met wolven is het wel nodig om schapen en geiten te beschermen. 

Veehouders kunnen hierbij diverse maatregelen nemen, zoals het plaatsen van elektrische 

afrasteringen of het inzetten van kuddebewakingshonden. Vrijwilligers van de organisatie 

wolf-fencing ondersteunen daarbij en de provincie Limburg verleent subsidie voor het nemen 

van preventieve maatregelen. 

 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Nederweert, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

 

drs. J.C.T. (Johan) Bakens B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak 

 


