
 

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag:  

Bescherming landbouwhuisdieren tegen de wolf 

 

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 10 oktober 2022, ter bespreking van agendapunt 11. 

Moties Vreemd aan de Orde van de Dag, 

 

Constateren dat 

• Dit jaar volgens meldingen van Bij12 in Nederland al in bijna 700 bevestigde gevallen 

landbouwhuisdieren slachtoffer zijn geworden van wolven, waaronder schapen, koeien, 

kalveren, pony’s, en ezels. (herkomst cijfers Bij12); 

• Deze wolvenaanvallen vaak groot dierenleed veroorzaken door de manier waarop de wolf 

zijn prooi aanvalt en verscheurt. Dat het verscheurd worden van landbouwhuisdieren 

daarnaast ook groot emotioneel leed betekend voor hun eigenaren, familie en andere 

betrokkenen; 

• Dat de wolf dit jaar is gesignaleerd in Noord-Holland in het Goois Natuur Reservaat.  

 

Overwegen dat 

• De beschikbaarheid van natuurlijk habitat voor de wolf – zeker in Noord-Holland- beperkt is.  

• Daardoor jaarlijks veel uitzwervende jonge dieren zijn te verwachten; 

• Juist landbouwhuisdieren op brute wijze ten prooi vallen aan wolven; 

• In Nederland landbouwhuisdieren vaak op percelen lopen die op afstand liggen van de 

boerderij, waardoor dieren in de nacht niet naar binnen kunnen; 

• Er nu geen juridische mogelijkheden zijn voor het verjagen van wolven; 

• De mogelijkheden voor individuele houders van landbouwhuisdieren om preventieve 

maatregelen in te zetten beperkt zijn; 

• Niet iedereen een wolfwerend raster kan zetten. Dat bovendien grote impact op het 

landschap heeft; 

• Het verstandig is om beleid te ontwikkelen ter bescherming van landbouwhuisdieren dat 

ingezet kan worden als de wolf in Noord-Holland wordt gesignaleerd, c.q. zich verder 

verspreidt; 

• Een optie zou kunnen zijn om te onderzoeken of het mogelijk is om wolfvrije gebieden aan te 

wijzen. 



Verzoeken GS om 

 

• Bij het Rijk duidelijk te maken dat er meer mogelijkheden moeten komen om 

landbouwhuisdieren te beschermen tegen wolven; 

• Beleid op te stellen voor bescherming van landbouwhuisdieren tegen de wolf in Noord-

Holland en naast schadevergoeding ook een regeling te maken voor vergoeding van 

preventieve maatregelen; 

• In de uitvoering aan de slag te gaan met het bijhouden van een monitoringsdossier rond de 

wolf, kennis op te bouwen over het voorkomen van predatie van landbouwhuisdieren en te 

zorgen dat deze kennis actief ter beschikking komt van individuele eigenaren van 

landbouwhuisdieren. 
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