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De leden van de fokvereniging Drenthe-Zuid maken zich druk over de opkomst van de wolf in 

Nederland. Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen meldingen van aanvallen van de wolf op een shetland 

pony (voor zover bij ons bekend). Maar zoals het nu lijkt zijn er diverse wolven die zich gesetteld 

hebben in Nederland en ook al jonge wolven hebben voortgebracht. Dit maakt dat de wolven 

populatie groter gaat worden en onze regering lijkt niet van plan om daar wat aan te gaan doen.  

Bij ons leeft de angst dat de wolf vanzelf een keer verder gaat dan het pakken van een schaap. Vooral 

met het naderen van het veulenseizoen zijn wij hier bang voor. Studies hebben uitgewezen dat de 

wolf zich voornamelijk richt op schapen. Maar die studies zijn gedaan in landen die veel groter zijn 

dan Nederland en waar de populatie shetlanders in verhouding veel lager is. 

Op dit moment is alles in Nederland nog gericht op schade door de wolf bij schapen. Qua financiële 

compensatie voor een aanval van de wolf is er alleen maar voor de schapen een overzicht met 

vergoedingen opgesteld.  

Natuurlijk hopen wij dat niemand van ons te maken gaat krijgen met een “bezoek’’ van de wolf. Maar 

het lijkt ons verstandig om in deze kwestie vooruit te kijken en een regeling op te stellen voor het 

geval het nodig mocht zijn.  

Wij zouden graag zien dat de LAR het hoofdbestuur adviseert om een voortrekkende rol hierin te 

gaan spelen, door het hoofdbestuur zelf of via een op te zetten commissie, om bij de juiste instantie 

onze zorgen hierover te uiten en om ervoor te zorgen dat er ook een financiële compensatieregeling 

opgesteld gaat worden voor Shetlandpony’s.  

 

Het is gebleken bij de schapen dat na de eerste aanvallen van de wolf er op dit gebied eerst nog niets 

geregeld was en het bij de getroffen hobby-schapenhouders leek op willekeur wat de vergoeding zou 

worden.  

Volgens ons zouden we dit beter vooraf kunnen regelen, voordat er iets gebeurt!  
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