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WOLVEN in Nederland 

 

Waarom een dag over wolven in Nederland? 

Chris Braat, FREE Nature. 

De aanleiding zijn de wolven zelf! Het verspreidingsgebied van de wolf groeit en Nederland komt 
binnen bereik van de eerste zwervende exemplaren. Dat is iets dat we ons zo’n twintig jaar geleden 
onmogelijk konden voorstellen. In natuurvisies stonden vaak tot de verbeelding sprekende soorten 
die op een mooie dag in Nederland zouden terugkeren, zoals bever, otter, zeearend en kraanvogel. 
Wolven waren zelfs voor de grootste optimist of dromer buiten het voorstelbare. Die andere soorten 
zijn er allemaal weer, ook al wordt Nederland steeds voller en drukker. En nu dienen wolven zich zelf 
aan. Velen reageren vol ongeloof. Kan dat, wolven in Nederland? Eerst zien, dan geloven. De 
ervaringen in Duitsland leren dat wolven in cultuurlandschappen naast mensen kunnen leven. En ook 
dat wolven over grote afstanden kunnen zwerven en zich weinig aantrekken van barrières als wegen 
en kanalen, laat staan landsgrenzen. Daarom kijken we vandaag wat dat betekent: wolven in 
Nederland. Is ons landschap daar klaar voor? Is onze maatschappij daar klaar voor? 



Wolven in Nederland, ecologische consequenties 

Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling. 

De wolf komt er aan! 
Aan het eind van de middeleeuwen was wild zeldzaam en grotendeels verdwenen uit Nederland. 
Wat er nog zat aan roofdieren leefde van ratten en muizen of maakte jacht op het vee van kleine 
keuterboertjes. Het verlies van één dier betekende voor dergelijke keuterboertjes het verschil tussen 
redelijk rond kunnen komen of honger. Wolven waren dan ook niet geliefd bij de bevolking. Na 
eeuwen van vervolging waren wolven uit grote delen van Europa verdwenen en teruggedrongen tot 
diep in Rusland en enkele kleine relictpopulaties in berggebieden in Zuid‐Europa. 

In de loop van de vorige eeuw vond langzaam een omslag in het denken plaats. De bevolking werd 
steeds rijker en minder afhankelijk van veeteelt en agrarisch grondgebruik. Van iets dat bestreden 
moest worden veranderde natuur in iets wat het beschermen waard is. Vanwege hun zeldzaamheid 
kregen roofdieren extra beschermingsaandacht, onder andere in de conventie van Bern. Wilde 
hoefdieren, zoals reeën, namen en nemen nog steeds toe in Europa en in hun voetspoor konden ook 
wolven weer langzaam toenemen. Inmiddels zit er een kleine populatie wolven in het uiterste oosten 
van Duitsland, die samen met de Poolse populatie jaarlijks voor een klein aanbod aan zwervende 
jongvolwassen dieren zorgen. Jonge wolven op zoek naar een eigen leefgebied en een geschikte, 
onverwante partner. Deze dieren kunnen gemakkelijk de ruim 500 km tot aan de Nederlandse grens 
overbruggen, zoals de kolonisatie van Zuid Zweden vanuit Rusland over meer dan 1000km heeft 
aangetoond. Inmiddels komen er jaarlijks meer (solitaire) wolven in Midden Duitsland, die zich her en 
der ook permanent vestigen. 

 

Foto 1: Europese wolven. 



Roedeldier 
Wolven zijn sociale dieren die in roedels leven, bestaande uit één volwassen reu, één volwassen teef, 
de jongen van dit jaar en de halfwas jongen van vorig jaar. In Europa zijn de meeste roedels 2 tot 10 
dieren groot, afgezien van de welpen vaak maar 4 tot 5 dieren. Met een leeftijd van gemiddeld 2 jaar 
verlaten deze halfwas jongen het ouderlijk territorium en zwerven in alle richtingen op zoek naar een 
eigen leefgebied en een geschikte partner. Omdat prooidieren in noordelijke leefgebieden schaars 
zijn, kunnen wolventerritoria hier meer dan 1000 km2 groot zijn. In Oost Polen, Oost Duitsland en 
Roemenië is meer prooi aanwezig en zijn de leefgebieden tussen de 120 en 320 km2 groot, 
afhankelijk van de kwaliteit van het gebied. ’s Zomers zijn de territoria fors kleiner, omdat de dieren 
dan welpen hebben en aan de omgeving van het nest gebonden zijn. Bovendien is er dan relatief veel 
prooi in de vorm van jonge, onervaren dieren en een overvloed aan muizen en dergelijke. 

Voedsel 
Een wolf in het wild eet circa 4 tot 9 kg vlees per dag, maar kan flinke hoeveelheden in een keer eten 
en dan dagen lang zonder voedsel. Wolven jagen op hoefdieren, van ree tot eland of wisent, maar 
ook op knaagdieren, zoals muizen, hazen en bevers. Wolven specialiseren zich vaak en jagen dan 
vooral op één of enkele algemene prooisoorten, die relatief gemakkelijk te vangen zijn en relatief 
veel voedsel bieden. In Oost Duitsland zijn dit reeën, in Zuid Zweden jonge elanden en edelherten in 
Oost Polen en Roemenië. In Zuid Europa is een gebrek aan wilde prooidieren en daardoor worden in 
die landen relatief veel schapen en geiten gegeten door wolven. Van grote prooidieren worden 
vooral oude, zieke, zwakke of jonge, onervaren dieren gevangen. 

Ecologische consequenties 
Wolven bemachtigen elke 3 tot 7 dagen een verse prooi. De resten daarvan vormen een 
aantrekkelijke voedselbron voor tal van aaseters, van de diverse soorten aaskevers tot aan grotere 
soorten als zeearend en de af en toe naar Nederland afdwalende vale gieren en monniksgieren. Niet 
voor niets was de monniksgier in de Romeinse tijd niet zeldzaam in Nederland. De hernieuwde komst 
van wolven in Nederland zal dan ook een stimulans betekenen voor alle aaseters die Nederland nog 
rijk is en de terugkeer van ooit verdwenen soorten aaseters mogelijk maken. 

Daarnaast heeft de komst van wolven ook een direct effect op het gedrag van zijn prooidieren. Geen 
enkele potentiële prooi wil zijn leven eindigen als wolvenvoer en vertoont dus predatormijdend 
gedrag. Zo zal bijvoorbeeld de omgeving van een wolvennest gemeden worden in de welpentijd, 
worden randen van gebieden gemeden en oevers van meren en rivieren. Veel van de effecten van de 
aanwezigheid van predators is (nog) niet bekend, maar uit buitenlands onderzoek is wel duidelijk dat 
prooidiersoorten als gems en bighorn sheep dichter bij hun kernhabitat blijven, omdat steile 
rotswanden ontsnappingsmogelijkheden bieden als een predator in de nabijheid ontdekt wordt. 
Mogelijk dat ook andere hoefdieren sterker kiezen voor hun natuurlijke habitat, omdat dit voordeel 
biedt in de aanwezigheid van roofdieren. 

Naast ruimtelijke effecten zal er ook sprake zijn van minder vetopslag door hoefdieren, onder andere 
omdat meer tijd nodig is om op te letten voor predators, tijd die dan niet meer in voedsel zoeken 
gestoken kan worden. Ook is uit Amerikaans onderzoek bekend dat bij herten anticonceptie plaats 
vindt door stress ten gevolge van de aanwezigheid van predators. Maar of het aantal prooidieren nu 
door de beschikbaarheid van gras (voedsel) of door de aanwezigheid van wolven (predator) bepaald 
wordt, blijft een onderwerp van wetenschappelijke discussie. Uit een Amerikaanse modelstudie 



bleek vooral de strengheid van de winter in Yellowstone het aantal grazers te bepalen, wat met enige 
vertraging door de wolf gevolgd zou worden. Bovenop deze basale variatie zorgen wolven voor extra 
variatie in aantallen prooidieren. 

Is er ruimte voor de wolf? 
Ondanks uitspraken in de pers dat Nederland te klein zou zijn voor grote roofdieren, blijkt bij nadere 
inspectie lokaal wel degelijk ruimte voor kleine populaties grote roofdieren, populaties die bovendien 
niet geheel geïsoleerd zijn, maar via een EHS gekoppeld met elkaar. Een greep uit wat geschikte 
gebieden geeft het volgende beeld: De Amsterdamse Waterleidingduinen met circa 700 damherten 
en 200 reeën biedt voldoende voedsel aan een roedel van 5 volwassen wolven. Samen met de 
omliggende gebieden en de voorspelde populatieontwikkeling bij met name damhert, biedt in de 
nabije toekomst ruimte aan 11 tot 19 wolven, mogelijk in meerdere roedels. Op de Veluwe biedt een 
populatie van 6000 wilde zwijnen en 2600 edelherten voedsel aan 140 wolven en ruimte aan zeker 5 
roedels. Ook de Oostvaardersplassen kan met zijn grote aantallen prooidieren een populatie van vele 
tientallen wolven ondersteunen, waarbij ook hier gebiedsuitbreidingen gepland zijn en er dus in de 
toekomst meer ruimte voor een predator komt. Verder moeten we niet vergeten dat verspreid over 
heel Nederland in natuurgebieden en cultuurland zo’n 60.000 reeën voorkomen. Ook die vormen 
een prima basis voor wolven om van te leven. Per 2000 reeën is er ruimte voor een roedel wolven. 
Ook in ons cultuurlandschap en in kleinere natuurgebieden kunnen dus wolven overleven. Het biedt 
voldoende voedsel aan rondtrekkende solitaire wolven om van het ene naar het andere geschikte 
gebied te komen en lokaal zelfs voldoende voedsel voor wolventerritoria. 

Is de natuur er klaar voor? 
Ja, want er zijn voldoende gebieden met grote grazers en dus prooi. Deze begraasde gebieden 
worden bovendien groter en gekoppeld aan elkaar. Reeën zijn overal aanwezig, het wild zwijn neemt 
toe in diverse grensregio’s, het damhert neemt her en der toe en edelhert komt in de toekomst 
wellicht op meer plekken voor dan nu het geval is. Kortom, aan het voedsel ligt het niet. De wolf 
hoort er ook bij in de Nederlandse natuur. Hij maakt procesnatuur completer door de rol van 
predator in te vullen. Predatie is immers ook een landschapsvormend proces door de sturing die het 
geeft aan gedrag en verspreiding van prooidieren. Predatie is ook een sleutelproces voor aaseters, 
doordat dode dieren niet alleen aan het einde van de winter massaal aanwezig zijn, maar jaarrond en 
op een constanter niveau. Bovendien is in internationaal onderzoek duidelijk geworden dat 
toppredators een sleutelrol vervullen in het behoud van biodiversiteit. 

Echter, de natuur is er nog niet helemaal klaar voor. Veel natuurgebieden worden immers begraasd 
met ingeschaard vee, waarbij het niet de bedoeling is dat bijvoorbeeld kalfjes gepredeerd worden. 
Ook staan om alle begraasde gebieden rasters en soms zijn er zelfs deelrasters, die prooidieren 
hinderen in het ontwijken van wolven. Er is geen sprake van vrije uitwisseling van herbivoren en 
roofdieren tussen de verschillende natuurgebieden en zijn er tal van barrières tussen deze gebieden. 
De EHS kan helpen deze barrières te slechten, maar dan moet hij wel vormgegeven worden conform 
de gedachten van de oorspronkelijke bedenkers ervan. Dus robuust en minimaal geschikt voor 
migratie van edelherten. 



Wolf en mens 

Roeland Vermeulen, FREE Nature. 

De wolf roept al eeuwen sterke emoties op bij de mens. Sprookjes als Roodkapje en de wolf en de 
zeven geitjes hebben sterk ons beeld van de wolf gevormd. Nu de wolf de laatste tijd regelmatig in 
de media komt, zien we dan ook gemengde reacties. Sommige mensen vinden de wolf een verrijking 
voor de natuur, anderen zijn bang om hun kinderen buiten te laten spelen. Boeren vrezen voor hun 
vee en jagers voor hun wild. Wat is nu waar van deze emoties en wat is fictie? 

Zijn wolven gevaarlijk voor mensen? 
Aanvallen van de wolf op de mens zijn zeer zeldzaam. Zo leven er sinds 2000 wolven in Duitsland, 
maar is er nog nooit iemand aangevallen. Binnen heel Europa, Rusland en Noord‐Amerika zijn er 
sinds 1950 ‘slechts’ 17 slachtoffers gevallen door aanvallen van wolven op mensen, waarvan 9 door 
hondsdolheid. Over het algemeen mijden wolven mensen. Dit wil niet zeggen dat ze menselijke 
structuren als wegen of huizen vermijden, maar de mens zelf gaan ze uit de weg. 

Er zijn in totaal vier verschillende type aanvallen van wolven op mensen mogelijk: 

1. Verdediging: Dit kan voorkomen bij in het nauw gedreven dieren. Bijvoorbeeld een boer die 
een wolf bij zijn schapen ontdekt en hem in een hoek weet te drijven. Bij dit type aanval zet 
de wolf niet door en bestaat de schade veelal uit enkele bijwonden en schrammen. Feitelijk 
is dit het laatste redmiddel van een wolf. Dat een wolf niet snel tot de verdediging over zal 
gaan blijkt ook wel uit verhalen van wolvennesten die leeg worden geroofd waarbij de 
moeder wel rond het nest blijft lopen maar niet tot de verdediging over gaat. In het verleden 
werd vee regelmatig gehoed door kinderen en was de familie afhankelijk van enkele dieren. 
De waarde van een individuele koe, vaak een levensbron voor een hele familie, was toen vele 
malen groter dan nu. Dit betekende ook dat vaak jonge mensen veel verder gingen in het 
verdedigen van hun vee, met meer conflicten tot gevolg. 

2. Predatie op mensen is zeer zeldzaam maar kwam in het verleden wel voor. Hier lagen zeer 
extreme omgevingsfactoren aan ten grondslag. Zo was er in de middeleeuwen nauwelijks 
aanbod van wilde prooidieren. Ook vee was beperkt aanwezig. In bijna alle gevallen was er 
ook nog eens sprake van één enkele wolf, vaak erg groot en zonder angst voor mensen. 
Mogelijk lagen wolf‐hondhybriden hier aan ten grondslag. Na het uitschakelen van dit dier 
stopten ook de aanvallen op mensen. Vooral kinderen en (kleinere) vrouwen die zich alleen 
in het veld begaven waren hiervoor gevoelig. Tegenwoordig komt dit niet meer voor. 

3. Hondsdolheid is veruit de belangrijkste oorzaak van wolvenaanvallen. Tijdens de laatste fase 
van de ziekte trekt een wolf in een blinde bui rond, verliest alle angst en valt alles aan wat hij 
tegen komt. Hierbij kan hij ook door dorpen trekken en mensen aanvallen. Enkele uren later 
sterft de wolf als gevolg van de ziekte. 
Tot 1890 was een aanval van een dier (of mens) met hondsdolheid voor het slachtoffer altijd 
dodelijk. Sindsdien is er medicatie beschikbaar en zijn alleen nog bijtwonden rondom hoofd 
en nek dodelijk. De ziekte zit dan te snel in het centrale zenuwstelsel. Tegelijk heeft de mens 
hondsdolheid de afgelopen jaren met succes bestreden waardoor het nauwelijks meer voor 
komt. West‐Europa en dus ook Nederland is vrij van hondsdolheid. 

4. Opdringerig na voeren; Vanuit Amerika is onder andere bekend dat wolven opdringerig 
werden op plaatsen waar ze regelmatig gevoerd worden. Zo’n wolf valt mensen lastig nadat 
het dier geleerd heeft mensen met voer te associëren. 



Een aparte categorie vormt predatie op slagvelden. Vanuit de middeleeuwen, maar ook de eerste en 
tweede wereldoorlog is ook bekend dat wolven zich soms op slagvelden begeven om zich aan dode 
dieren en mensen tegoed toe doen. Voor een  opportunist als de wolf is hier gemakkelijk voedsel te 
halen . Zeker als de rondtrekkende legers ook de wildstand gedecimeerd hadden. Vergelijkbaar 
opportunisme zien we tegenwoordig ook met wolven rondom de Roemeense stad Braşov waar 
wolven (en beren) naar vuilnisbelten trekken voor voedsel. 

De Belangrijkste redenen voor afnamen van wolvenaanvallen zijn samen te vatten als: 
• Geen kinderen meer als herders 
• Sterke toename natuurlijke prooidieren 
• Sterke afname hondsdolheid 
• Nauwelijks hybriden 
• Selectie door bejaging 

 
Verdere preventie bestaat uit: 

• Bestrijding hondsdolheid 
• Beheer leefgebied en prooidieren 
• Het “wild” houden van de wolven 

Wolven en vee 
Behalve angst voor menselijke slachtoffers bestaat er ook de vrees  voor aanvallen op  vee. Boeren 
en hobbyisten zijn bang voor de schade die hun dieren oplopen. Wolven in Europa maken vooral 
slachtoffers onder schapen en geiten. Sporadisch wordt in gebieden met een lage wildstand ook 
gejaagd op runderen en paarden (vooral kalveren en veulens). Groot verschil met de Duits populatie 
en de populaties van bijvoorbeeld Polen en Roemenie is dat de eerste solitair jagen tegenover jacht 
in groepen elders. Voornaamste prooidiersoort in Duitsland is ree, in Polen is dit edelhert. Jacht op 
schapen wordt in Duitsland vooral waargenomen aan het einde van de nacht en vroeg in de ochtend. 
Vermoedelijk na een niet succesvolle jacht eerder die nacht. 

Er zijn meerdere manieren om vee te beschermen tegen de wolf: 
• Het allerbelangrijkste is dat er voldoende aanbod moet zijn van wilde prooidieren. In 

Nederland leven momenteel 60.000 á 70.000 reeën en lokaal ook damherten, wilde zwijnen 
en edelherten; een ruim voldoende aanbod. 

• Een andere simpele maatregel is om de dieren ’s nachts op stal te zetten en niet buiten te 
laten staan. 

• Met schrikdraad of zogenoemde euronetten tot 1,20 m hoog kunnen ook wolven tegen 
gehouden worden. Een spanning van rond de 5 kV wordt aanbevolen. Belangrijk is de netten 
dicht genoeg op de grond aan te laten sluiten, zodat wolven hier niet onderdoor kunnen. Een 
extra lint op 1,50 m hoogte zorgt voor een visuele barrière tegen springen. 

• Een andere maatregel is de inzet van waakhonden. Hiervoor zijn specifieke hondenrassen, 
die opgroeien tussen de schapen daardoor hen als soortgenoten zien. Bij aanvallen van 
wolven of andere predators zullen zij hun ‘groep’, de schaapskudde, verdedigen. Deze 
waakhonden zijn niet te verwarren met herdershonden die vee bijeen moet drijven en dus 
een totaal andere rol spelen. 

• Een tijdelijk maatregel kan het inzetten van linten met felgekleurde fladders zijn. Dit vormt 
een visuele barrière voor wolven, die ze niet snel passeren. Helaas werkt dit slechts tijdelijk. 
Als de dieren eenmaal geleerd hebben geen angst voor de gekleurde linten te hebben 
kunnen ze deze moeiteloos passeren. 



• Ervaringen met natuurlijke begrazing (rund en paard) in onder andere Letland en Bulgarije 
leert ook dat de samenstelling van de groep prooidieren een belangrijke rol kan spelen. Daar 
waar gewerkt wordt met een natuurlijke kuddeopbouw, variabele leeftijdsopbouw en gelijke 
aantallen van beide geslachten vallen minder slachtoffers onder de kalfjes en veulens dan 
wanneer dit niet het geval is. Blijkbaar speelt de aanwezigheid van meerdere mannelijke 
dieren een belangrijke rol bij de verdediging van de groep. 

Samengevat is schade aan vee te voorkomen door: 
• Voldoende aanbod natuurlijke prooidieren  
• Dieren ‘s nacht ophokken 
• Vee achter schriklint 
• Gebruik van waakhonden 
• Vee achter gekleurde fladders 
• Sociale kuddeopbouw 

Wanneer er toch schade onder vee is zijn er twee belangrijke maatregelen om te nemen. Ten eerste 
dient het kadaver zo snel mogelijk te worden verwijderd. Hierdoor heeft de wolf slechts beperkt 
kunnen eten van dit dier. Zo leert de wolf dat jacht op vee niet lonend is. Ten tweede moeten er 
goed bekeken worden of het werkelijk om een aanval van een wolf gaat, en niet om bijvoorbeeld 
verwilderde honden. Hiervoor moet autopsie worden gepleegd op het kadaver. Belangrijkste verschil 
tussen predatie door wolven en honden is de schone “kill” van een wolf. Een wolf heeft veel langere 
hoektanden en een krachtiger beet dan een hond waardoor hij veel beter in staat is de keel af te 
knijpen. Een hond daar in tegen heeft veel beten nodig omdat hij niet goed grip kan krijgen op zijn 
prooi. De prooi sterft dan vaak door de vele, vaak interne, bloedingen. Door een kadaver compleet te 
villen kunnen alle bijtwonden en bloedingen zichtbaar gemaakt worden. 

 

Foto 2: waakhond en schrikdraad in het Oost‐Duitse Lausitz om een schaapskudde tegen wolven te 
beschermen. 



Faunafonds: voor landbouw én natuur 

Henk Revoort, secretaris Faunafonds. 

In het bestuur van het Faunafonds is deskundigheid aanwezig op het gebied van wetgeving, 
landbouw, jacht, natuurterreinbeheer, soortbescherming, dierenwelzijn en onderzoek. Tot de taken 
van het Faunafonds behoren onder andere adviezen aan de minister van LNV met betrekking tot de 
Flora & Faunawet, adviezen aan de provincies over faunabeheerplannen en ontheffingen, onderzoek 
en voorlichting om landbouwschade te voorkomen en het verlenen van tegemoetkomingen voor 
landbouwschade door beschermde inheemse diersoorten. Het Faunafonds heeft diverse 
onderzoeksrapporten uitgebracht, zoals over analyses van fruitschade en testen van nieuwe 
middelen om schade te voorkomen (holografische linten, lazers, etc.). Er is een website en Handboek 
Faunaschade en sinds kort ook een Handreiking Faunaschade. 

Ondanks al deze inspanningen zien we dat er sprake is van toenemende landbouwschade, zoals te 
zien aan de toename van de uitgekeerde tegemoetkomingen. Oorzaken zijn onder andere de 
toename van ganzen in zomer en winter, fruitschade door zangvogels en wroet‐ en vraatschade door 
wild zwijn. 

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet er sprake zijn van bedrijfsmatige 
schade aan landbouw door beschermde diersoorten. En de grondgebuiker moet de schade niet 
kunnen voorkomen of beperken door het treffen van afweermaatregelen. Schade bij hobbyhouders 
of veroorzaakt door niet beschermde diersoorten komt dus niet in aanmerking voor een 
schadevergoeding. Bij landbouwschade geldt er een stappenplan: 

1. Welke diersoort veroorzaakt de schade 
2. Uitvoeren van preventieve maatregelen 
3. Toch schade, dan ontheffing aanvragen bij FBE of provincie voor afschot (Ook voor 

beschermde soorten moet een ontheffing worden aangevraagd, die vervolgens niet zal 
worden verleend. Deze stap is echter noodzakelijk voor financiële tegemoetkoming) 

4. Verzoekschrift indienen bij Faunafonds (www.faunafonds.nl of LNV loket) binnen 7 dagen. 
5. 1ste beoordeling door het Faunafonds 
6. Taxatie door een taxateur 
7. 2de beoordeling door het Faunafonds 
8. Beslissing 

Er zijn diverse redenen om geen tegemoetkoming te geven. Tijdens de 1ste beoordeling wordt onder 
andere gelet of landbouw wel het hoofdbestaan is van de grondgebruiker en of de schade viel op 
landen buiten landbouwkundig gebruik of met een natuurbestemming. Tijdens de tweede 
beoordeling valt tegemoetkoming af als de schade niet meer vast te stellen is, de schade door 
onbeschermde soorten is veroorzaakt (soorten waarvoor de jacht is geopend of waarvoor vrijstelling 
geldt) en als het schadebedrag lager is dan het eigen risico. 

Het Faunafonds vergoedt alle schade die door bijzondere soorten wordt veroorzaakt, zoals door 
dassen, bevers en lynx. In deze gevallen wordt 100% van de getaxeerde landbouwschade uitgekeerd 
en is er geen sprake van een eigen risico. Voorwaarde is wel dat er geen afweermiddelen zijn (of dat 
deze gebruikt zijn, maar niet afdoende bleken), er geen afschotregeling geldt en de dieren op eigen 

http://www.faunafonds.nl/


kracht Nederland bereikt hebben en hier van nature voorkomen. Wat het Faunafonds betreft valt de 
spontaan verschenen wolf in de toekomst ook onder deze regeling. Op lange termijn, wanneer de 
wolf een geïntegreerde diersoort is en kennis over afweermethoden als algemeen bekend mag 
worden aangenomen, kan deze regeling weer veranderen. 

 



Wolves in Germany; 

Back home in our woods, still arriving in our minds 
Markus Bathen, NABU. 

 

Foto 3: Geiten achter schrikdraad met extra lint erboven; een effectief middel om wolven bij vee weg te 
houden. 

Wolven in Duitsland 
Duitsland heeft de afgelopen eeuw voortdurend te maken gehad met wolven die vanuit Polen het 
land in trokken. Ten tijde van de DDR werden deze als “ongedierte” consequent afgeschoten. Na de 
val van de muur veranderde dit. Sinds 1990 heeft de wolf een officiële beschermde status in Europa 
en sinds die tijd gaat het bergopwaarts met de wolf in Duitsland. Sinds 2000 leeft er een langzaam 
groeiend aantal roedels wolven in de Duitse regio Lausitz: van één roedel in 2000 naar vijf roedels in 
2009. Daarnaast is er één paar wolven dat nog niet tot voortplanting is gekomen. Er wordt pas over 
een roedel gesproken als een ouder paar voor het eerst jongen heeft. Bij het paartje in Brandenburg 
is dit de afgelopen twee jaar niet gelukt, maar ze zijn nog wel aanwezig. Verder zijn er wolven 
waargenomen in Noord‐Hessen, Saksen‐Anhalt en in de omgeving van Bremen. In totaal leven er 
rond de 50 wolven in Duitsland waarmee het het zeldzaamste dier van het land is. 

Reeën vormen de voornaamste voedselbron van de wolven in Duitsland. In tegenstelling tot de 
wolven in bijvoorbeeld Polen jagen de Duitse wolven solitair. Uit mestonderzoek is gebleken dat in 
66% van de keutels sporen van ree gevonden zijn, gevolgd door wild zwijn (in 36% van de keutels 
aanwezig), edelhert (32%), haas (8%) en kleinere knaagdieren (3%). Slechts in 0,6% van de keutels 
zijn sporen van gevonden van kleinvee, vooral schapen. 



Zelf doet Markus Bathen nu zo’n zes jaar onderzoek aan wolven. In al die tijd heeft hij slechts 
eenmaal een wolf gezien. Ook andere onderzoekers nemen het dier zelden waar. Wolven zijn dan 
ook erg schuw en mijden mensen. Wel zijn ze goed in staat om in een cultuurlandschap te overleven. 
De regio Lausitz bestaat uit een afwisseling tussen bruinkoolmijnen, militaire oefenterreinen, bossen 
en kleinschalige akkers en weilanden. Het is dan ook een misvattingen dat wolven wildernis nodig 
hebben om te kunnen overleven. Uit onderzoek aan gezenderde dieren is onder andere gebleken dat 
wolven ’s nachts ook door de dorpen trekken, zonder overigens te worden waargenomen. 

Weerstand en emoties 
Misschien wel het allerbelangrijkst voor een succesvolle terugkeer van wolven is voorlichting. 
Emoties en angsten, gegrond of niet, bepalen voor een belangrijk deel het beeld van het dier. Slechts 
door voorlichting kan dit beeld bijgesteld worden. Een veel gehoorde term hierbij is het “Roodkapje‐
syndroom.” Feitelijk is dit echter een foute term en zou deze niet moeten worden gebruikt. Een 
syndroom duidt namelijk op een ziekte. Angst voor de wolf is echter geen ziekte, er is vooral sprake 
van onvoldoende kennis. Roodkapje‐denken zou een betere bewoording zijn. 

De NABU zet zich op dit moment in voor het maken van wolvenmanagementplannen voor de 
verschillende bondsstaten. Het natuur‐ en jachtbeleid wordt in Duitsland op het niveau van de 
bondstaten bepaald en is dus niet landelijk. Daarom moet er in iedere staat een managementplan 
worden opgesteld. De ervaring leert dat in staten waar de wolf nog niet is teruggekeerd dit een stuk 
makkelijkre gaat dan in staten waar hij al wel aanwezig is. Dit heeft vooral met emoties te maken. 
Daar waar wolven sinds lange tijd weer aanwezig zijn, wordt meer vanuit de emotie gedacht en 
minder vanuit de ratio. Bij het opstellen van wolfsmanagementplannen en bij de acceptatie van de 
wolf in het algemeen zijn er drie belangrijke potentiële tegenstanders te onderscheiden; burgers, 
veehouders en jagers. 

Terecht of niet, de angsten die onder sommige burgers leven zijn echt. Mensen zijn echt bang voor 
wolven en durven soms zelfs hun kinderen niet meer buiten te laten spelen. Voorlichting speelt hier 
een hele belangrijke rol. Constant maar weer vertellen wat een wolf is en hoe hij leeft. Helaas is in 
Duitsland inmiddels een actiegroep tegen wolven opgericht. De drijvende kracht hierachter is een 
burgemeester, die roept dat kinderen door de wolven worden opgegeten. Ook sensatiegerichte 
kranten zoals Bild dragen niet bij aan het imago van de wolf. Aan de andere kant vormen kinderen 
een heel belangrijke doelgroep om de angst op de wolf te overwinnen. Een wedstrijd striptekenen 
met wolven in de hoofdrol leverde zeer veel inzendingen op. Daarnaast worden er in de 
verschillende dorpen in het wolfsgebied geregeld lezingen gegeven en worden de mensen bewust 
opgezocht. Feit is dat in de 10 jaar dat wolven weer terug gekeerd zijn in Duitsland zich geen enkel 
incident tussen wolf en mens heeft voorgedaan. 

Anders is dit bij veehouders. Nog steeds worden jaarlijks schapen aangevallen door wolven. Veelal 
gebeurt dit vroeg in de ochtend. In het begin werden alle dode schapen vergoed. Na vele jaren 
voorlichting is iedereen op de hoogte van de aanwezigheid van de wolf en de voorzorgsmaatregelen 
die genomen moeten worden. Hierdoor kon dit beleid veranderen en wordt tegenwoordig alleen nog 
schade vergoed als de schapen goed beschermd waren tegen wolven. Dit kan onder andere door de 
dieren op stal te zetten, schriklinten te plaatsen en “lifestock guarding dogs” in te zetten. Bij schade 
worden alle dieren op sporen onderzocht om te zien of er sprake is van dood door wolven of honden. 



Ook hier is er weer een belangrijke rol voor voorlichting weggelegd. Onder andere zijn boeren met 
ervaring met “lifestock guarding dogs” uit Zwitserland naar Duitsland gehaald om lokale boeren voor 
te lichten en te trainen in de omgang met deze honden. Eenmalige subsidies worden verstrekt voor 
de aanschaf van schriklinten en honden. Feit blijft echter het plaatsen van schriklinten en omgang 
met de honden veel tijd en dus geld kost. Vrijwilligers bieden hier voorlopig uitkomst. Langzaam 
maar zeker vindt bij een aantal veehouders nu een omschakeling in mentaliteit plaats. 

Misschien wel de belangrijkste tegenstanders van wolven zijn jagers. Zij zien de wolf als concurrent 
voor de jacht of als jachtobject. Een veel gehoorde opmerking is dat wolven al het wild opeten en er 
niets overblijft, ook al toont onderzoek anders aan. Een ander argument is dat boeren wel worden 
gecompenseerd voor hun verliezen maar jagers niet voor hun verlies aan wild. Behalve de vraag of er 
inderdaad minder wild voor jagers beschikbaar is zit hier het knelpunt dat vee een eigenaar heeft en 
wild van niemand is. Jagers ervaren dit echter niet zo. 

De jachtwereld is bovendien van nature conservatief en zeer gesloten. Jagers met afwijkende 
meningen worden met een de nek aangekeken. Als jager vindt Markus Bathen makkelijk ingang in de 
jachtwereld. Discussies moeten vooral niet uit de weg worden gegaan, maar leiden wel vaak tot een 
hoop emoties. Opvallend is dat nieuwe kolonisaties van wolven in Duitsland vooral plaatsvinden op 
militaire oefenterreinen. Elders wordt de jacht vaak vele malen onderverpacht waardoor er een hoge 
dichtheid aan jagers is. Op militaire oefenterreinen is er vaak maar een jachthouder en vindt er geen 
verpachting plaats. Voorlichting blijft ook hier het belangrijkste middel. 

Al met al moet de emotionele impact van de komst van de wolf niet onderschat worden. Niet alleen 
gevoelens van angst voor het dier zelf spelen hierin een rol, ook andere emoties kunnen 
overheersen. Een goed voorbeeld hiervan vond plaats tijdens een lezing aan een wat ouder publiek. 
Bij het tonen van een sheet van de migraties wolven van hun leefgebieden in het Oosten van Europa 
richting het Westen trok het publiek bleek weg. Wat was het geval? De pijlen op de kaart leken op de 
routes die de Russische legers aan het einde van WWII volgden. Zo kunnen ook andere emoties de 
toekomst van de wolf bepalen. Onder andere door het NABU project “Willkomen wolf”, brede 
publieksvoorlichting en het opstellen van beheersplannen voor verschillende bondsstaten neemt de 
acceptatie van de wolf toe. 

Wolven in Nederland 
In Nederland ziet Markus Bathen zeker toekomst voor wolven. De dieren kunnen tijdens hun 
trektochten makkelijk enkele honderden kilometers afleggen. Bekend voorbeeld is de populatie in 
Zweden die is ontstaan uit een viertal founders die ieder afzonderlijk een afstand van meer dan 1000 
kilometer hebben afgelegd. Een  recenter voorbeeld komt uit Duitsland zelf. Een jonge gezenderde 
wolf trok in drie weken tijd 150 kilometer richting het westen om vervolgens in drie dagen weer 
terug te lopen en zich weer bij het ouderlijk roedel aan te sluiten. Een nog indrukwekkender 
voorbeeld kwam kort na de workshop. Een andere gezenderde wolf liep vanuit Lausitz in enkele 
weken tijd meer dan 1000 kilometer en bevindt zich nu in Wit‐Rusland. Deze afstand spiegelend zou 
dit dier in de Randstad hebben gezeten. Beide dieren passeerden tijdens hun trektochten meerdere 
drukke snelwegen en grote rivieren. Ook de uitbreiding van nieuwe roedels in Lausitz neemt een 
onverwachte wending. Nieuwe roedels lijken zich vooral te vestigen richting het meer gecultiveerde 
Zuiden i.p.v. naar het rustigere Noorden en Oosten. 



Voor vestiging in Nederland zijn er meerdere routes mogelijke. Een aannemelijke route gaat vanuit 
de Frans populatie in de Alpen, via de Vogezen en Eifel, richting Ardennen en de Kempen, waarna 
Limburg en Brabant nog maar een kleine stap zijn. De Oost‐Europese (Duitse populatie) en de 
Italiaans ‐ Franse populatie zouden elkaar dan bij het Zwarte Woud of de Eifel kunnen ontmoeten. 
Een route via het Noorden van Duitsland lijkt minder aannemelijk. Wanneer wolven deze route 
volgen dan zouden de dieren een breed stuk cultuurlandschap van zo’n 200 km moeten doorkruisen. 
Een wolf heeft volgens Bathen toch echt bos en rust nodig. Uiteindelijk is het echter aan het dier zelf 
om te bepalen welke route hij volgt. Aan de mens de vraag of we hem deze route laten volgen. De 
wolf als opportunist kan zich aan vele typen landschappen aanpassen. Eindconclusie van Markus 
Bathen luidt dan ook: “To manage wolves means to manage people!”. 

 

Foto 4: Lausitzer wolvenkeutel op een kenmerkende plek: midden op een bospad om het territorium te 
markeren. 



Middagprogramma: groepsgewijze analyses 

 

Voor het middagprogramma is de zaal onderverdeeld in 4 groepen met als opdracht om kansen en 
bedreigingen bij de komst van wolven te analyseren; een zogeheten SWOT‐analyse. Hierbij worden 
zowel de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie of groep (intern) geanalyseerd, als de 
kansen en bedreigingen extern. Bij interne zaken kan zelf invloed worden uitgeoefend op oorzaak of 
gevolgen, bij externe situaties is er een afhankelijkheid van derden. Bij het invullen van de SWOT‐
analyse stonden twee vragen centraal: 

1. Welke ecologische gevolgen heeft komst van wolven binnen het eigen werkveld? 
2. Welke potentiële maatschappelijke raakvlakken zijn binnen het eigen werkveld  aanwezig? 

 
Nadat ieder voor zich de analyse had ingevuld werd dit per groep besproken, waarna gezamenlijk 
zwaktes en bedreigingen omgezet werden in sterktes en kansen. Deelnemers is gevraagd actief 
samen na te denken en toe te werken naar de centrale vraag: 

• Wat moet er nog gebeuren voordat de eerste wolf een voet over de Nederlandse grens zet? 



Conclusie SWOT analyses 

Algemene  conclusie  van  de  groep  is  dat we  nu moeten  beginnen met  voorlichten,  om  angst  en 
onbekendheid bij publiek, bestuurders, boeren en jagers weg te nemen en vragen te beantwoorden. 
Een aantal partijen (ARK, VZZ, IVN, SBB, NM, FREE, NHG) wil daar aan mee werken; ieder vanuit zijn 
eigen sterke kanten en eigen manier van werken.  (Veld)lesprogramma’s met een wolvenonderdeel 
worden als een belangrijk middel gezien. Door dit met meerdere organisaties op te pakken kunnen 
we veel kinderen bereiken en via de kinderen ook hun ouders. 

Een andere doelgroep zijn de boeren. Het beste kunnen we deze doelgroep van binnen uit voorzien 
van informatie. Laat de voorlichting plaats vinden via LTO of buitenlandse boeren. Hetzelfde bij de 
jagers, laat faunabeheer eenheden zelf voor de voorlichting zorgen. In beide gevallen neemt men 
meer aan van vakgenoten dan van buitenstanders. Acceptatie speelt hierbij een belangrijke rol in 
potentiële conflicten. Een van die conflicten kan de boerenbegrazing in natuurgebieden zijn. Hier 
blijft de boer een productiedoel houden en worden vaak extra rasters aangelegd, maar vanuit 
natuuroogpunt zijn extra rasters e.d. niet acceptabel. Het blokkeert immers de vrije uitwisseling van 
dieren tussen (delen van) natuurgebieden en hindert prooidieren om aan wolven te ontsnappen. 
Schadevergoeding kan hierdoor ook in het geding komen. Bij natuurlijke begrazing is daarentegen 
geen sprake van schade bij verlies van dieren. De wolf helpt hier de beheerder met onder andere het 
gezond houden van de wildlevende dieren. Bij inscharing zullen er echter onvermijdelijk wel 
financiële verliezen zijn door schade aan vee. Vooraf moeten ook duidelijk de baten in beeld worden 
gebracht. Cijfers uit het jaar van de `Veluwse poema’ of uit Yellowstone kunnen hier zeker bij helpen. 
Presenteer ook de mogelijkheden die de wolf met zich mee brengt. 

De komst van de wolf zorgt niet alleen voor problemen, maar biedt ook kansen, zoals een 
natuurlijker terreingebruik en beheer van wild in natuurgebieden, een natuurlijke rem op 
ongebreidelde populatiegroei terugkoppeling van sommige soorten (zomerganzen, bevers, reeën, 
vossen) en daarmee mogelijk ook minder schade aan de landbouw. Ook liggen er kansen voor 
onderzoek door studenten en voor publieke acceptatie van dode dieren in de vorm van prooiresten. 
Dat honden in de toekomst dan in wolvenleefgebied voor hun eigen veiligheid aan de lijn moeten, 
zorgt voor aanzienlijk minder verstoring en is daarmee een zegen voor de rest van de natuur. 

Er moet een actieplan komen met twee fases: voorbereiding en realisatie. Als de wolven er zijn 
(realisatie), dan moet in een wolvenmanagementplan geregeld zijn hoe om te gaan met schade. Niet 
alleen voor de landbouw, maar ook voor hobbydierhouders, die momenteel niet door het 
Faunafonds gecompenseerd worden. 

Bij de voorbereiding gaat het om verschillende dingen (doelen): 
− tegengaan van “onzin” verhalen zoals verspreiden rabiës, schade verkeer en hondenziektes; 
− oplossen van serieuze knelpunten: schade hobbydieren en landbouwvee. 

Daar kunnen nog allerlei punten bijkomen waar we nog niet aan gedacht hebben. 

Middelen die gebruikt kunnen worden: 
− Inhoudelijke website met tips om schade te voorkomen, weetjes en nieuwtjes. 
− Een werkpakket voor spreekbeurten en presentaties 
− 'populariteitsshow' te denken valt aan:  

1. verkiezing: leukste positieve nieuwe sprookje 



2. voorlichting op scholen 
3. voorlichting in bezoekerscentra natuurorganisaties 
4. Stukken in de krant 
5. via hondenscholen 

− Werkgroep oprichten met deelnemers met taken: vullen website, welkomst comitee 
oprichten (met bekende Nederlanders), contact houden de Duitsers, in verband met 
gezenderde wolven enz. Belangrijk: door alle organisaties heen laten lopen dus én VZZ, én 
NM én SBB én ARK én FREE én last but not least FBE's. Mag ook als privé persoon. 

 

De eigen sterke punten: 
• Terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen) hebben samen 

zo’n 400.000 hectare in beheer waar ruimte kan zijn voor wolven 

• Terreinbeheerders hebben communicatiemiddelen met een groot publiek bereik 
(bezoekerscentra, bladen als Natuurbehoud en Onverwacht Nederland) en kunnen kinderen 
middels veldlessen betrekken bij acceptatie wolf 

• Samen een groot netwerk met vrijwilligers om data te verzamelen en kennis te delen. 

• Contacten met overheden en politiek voor lobby 

• Internationale samenwerking en uitwisseling is nu al gestart 

• De wil, de motivatie om aandacht te geven aan de mogelijkheid van voorkomen van wolven in 
Nederland  

• Terreinbeheerders willen graag een natuurlijker populatiebeheer van herten en zwijnen en in de 
toekomst ook van bevers e.d. 

• Faunabeheerplannen en FBE’s zijn een platform om de komst van wolven voor te bereiden. 

• Studenten en scholen kunnen met onderzoek inspelen op de komst van de wolf in relatie tot 
vernieuwend natuurbeheer 



De eigen zwakke punten: 
• Geen optimale samenwerking tussen verschillende organisaties en terreinbeheerders: nog te 

veel eigen koninkrijkjes en wens tot profilering 

• Geen volledige vrijheid van handelen door afhankelijkheid van ministerie LNV voor subsidie 

• Organisaties afhankelijk van leden/donateurs: willen zij die wolven wel? Gaat het leden kosten? 

• Potentiële conflicten met behoud weidevogels en cultuurhistorie (agrarische natuur) en 
boerenbegrazing. Angsten: “kunnen paarden of koeien nog wel buiten in de wei?” 

• Schaderegeling moet nog opgesteld worden 

• Jachtlobby is sterk 

• Communicatieplan moet nog opgesteld worden. 

De kansen: 
• Nederlandse landschap is nu in principe al geschikt! 

• Eindelijk in Nederland een grote predator bovenaan de voedselpiramide 

• Wolf is goed voor gezondere populaties herbivoren (dus minder dierenleed), verminderen 
concentraties grazers (o.a. van reeën), meer biodiversiteit, locale afname van vossen en een 
natuurlijke bestrijding van zomerganzen. Ze maken het ecosysteem in natuurgebieden compleet 
(het kan in Nederland!). 

• Wolven zorgen voor verdwijnen van zwakkere dieren uit de populatie en dragen bij aan 
ontwikkeling van een populaties grazers die optimaal zijn aangepast aan het leefgebied. Wolven 
zorgen voor meer dynamiek in populaties en terreingebruik grote grazers. Wolven geven 
invulling aan het natuurlijke proces predatie en maken het ecosysteem compleet. 

• Wolven maken een natuurlijker beheer van wild in natuurgebieden mogelijk. Door de invulling 
van de predatorrol in Oostvaardersplassen en Veluwezoom is in dergelijke grote natuurlijke 
eenheden geen geschiet meer nodig 

• Door wolven ook meer prooiresten die weer voedsel zijn voor aaseters. Hierdoor ook publieke 
acceptatie van dode dieren in de vorm van prooiresten 

• Door komst wolf ook meer maatschappelijke acceptatie van zijn prooidieren hert en zwijn buiten 
de huidige officiële leefgebieden. 

• Wolven geven een hogere belevingswaarde aan de natuur en daarmee kansen voor media en 
ecotoerisme, zelfs al zal zelden iemand echt een wolf zien. 

• Dat honden in de toekomst in wolvenleefgebied voor hun eigen veiligheid aan de lijn moeten, 
zorgt voor minder verstoring van vogels en wild en is daarmee een zegen voor de natuur. 

• Wolf zet door z’n komst denken in grootschalige ecosystemen op de agenda en kan stimuleren 
om de EHS af te maken. 

• Geen grote problemen met landbouwbelangen: risico’s zijn op te vangen en vee staat groot deel 
van de tijd binnen 

• Kennis over wolven kan ervoor zorgen dat honden beter begrepen worden en vice versa 

• Wolven zorgen voor een natuurlijke terugkoppeling van sommige soorten (zomerganzen, bevers, 
reeën, vossen) en daarmee mogelijk ook minder schade aan de landbouw. De afname van vossen 
biedt kansen voor andere diersoorten en kan een potentieel positief argument voor jagers zijn. 

• Natuurbeleving: wolf als symbool voor spannende natuur, ook al zie je het beest zelf niet. Het 
geeft een wildernisgevoel in Nederland. Bezoekersaantallen zullen stijgen. Een impuls dus voor 
ecotoerisme en een impuls voor natuurbeleving 



• Regionaal kunnen recreatie‐, toerisme‐ en horecabedrijven profiteren van landelijke aandacht 
door de wolf 

• Mogelijkheden voor natuurfotografen 

• De komst van wolven is een kans voor uitleg en dus meer begrip voor natuur. 

• Educatie: wolvensporen zoeken, webcams, onderzoek door studenten 

• Wolven kunnen in Nederland voorkomen als we belangen van betrokken organisaties al 
vroegtijdig bij elkaar brengen en samenwerken. 

• De komst van wolven biedt een kans om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van deze 
bedreigde en beschermde soort 

• Nederland goed voorbeeld voor duurzame gebiedsontwikkeling 

De risico’s: 
• De EHS is nog niet klaar, ook niet in Duitsland. Risico op verkeersslachtoffers? 

• Extra rasters om wolven weg te houden, werkt als versnippering de EHS tegen 

• Nu rasters weg voor natuur, straks rasters terug om vee te beschermen 

• Angst bij boeren en hobbydierhouders voor hun schapen en geiten, extra kosten voor rasters en 
extra werk. 

• Vrijwillige preventie mogelijk onderschikt aan schadevergoeding 

• Ons platteland is zo dicht bevolkt met mensen en vee dat er vroeg of laat botsingen met wolven 
optreden 

• Predatie van huisdieren, waarvoor geen schaderegeling geldt en waarvoor de waarde voor de 
eigenaar ook meer emotioneel is dan bij landbouwvee 

• Bescherming vee in Nederland erg duur. 

• Wolf als zondebok 

• Weinig draagvlak bij jagers en boeren en dus kans op illegaal doden van wolven en pups 

• Te druk in Nederland, zeker op mooie zondagen. Waar vindt een wolf rust? 

• Wolf eet ook beschermde dieren, misschien wel korhoenders… 

• Loslopende honden kunnen door wolven gedood worden  

• Meer ‘dierenleed’ doordat wolven andere dieren doden. 

• Angst van recreanten voor het onbekende 

• wolventoerisme kan een (te) hoge druk leggen op een gebied 

• Sensatiebeluste berichtgeving in de pers kan leiden tot consternatie. Emotie voert dan de 
boventoon in de maatschappelijke discussie  

• Plaatselijk komen er minder prooidieren of zijn ze minder zichtbaar. 

• Wild gaat mogelijk naar kwetsbare gebieden om wolf te ontlopen. 

• Ongelukken. Eén met rabies besmette wolf of één aanval op een mens is genoeg om het 
draagvlak te verpulveren. Vergelijkingen met aantallen mensen die omkomen in bv. verkeer gaan 
niet op, die ook niet gebruiken! Is Hondsdolheid wel voldoende verdwenen? 

• Afschrikwekkend op toerisme door onwetendheid. 

• Er is steeds minder plek voor ons, daardoor ondermijning draagvlak natuur 

• Ongeduld: wanneer komt íe nou? 

• Geen goede wet‐ en regelgeving 

• Preventief schieten 



Aanzet tot een actieplan 
Grootste taak ligt op het vlak voor voorlichting en samenwerking. Ecologisch is Nederland niet 
optimaal, maar wel voldoende geschikt voor de eerste wolven. Samenhang en omvang 
natuurgebieden neemt de komende jaren toe. Net als in Duitsland moeten we alle bij het platteland 
betrokken partijen om de tafel hebben, ook zij die sceptisch of afwijzend tegenover de komst van de 
wolf staan. Landbouworganisaties, natuurbeheerders, jagers, hobbydierhouders, 
recreatieorganisaties, overheden. 

• Feitelijke informatie over wolven gemakkelijk beschikbaar stellen (website, downloads) 

• Rol van de wolf in ecosysteem laten zien, ook in relatie tot populatiebeheer en terreingebruik 
planteneters 

• De vraag of Nederland groot genoeg is voor een populatie wolven is niet aan de orde: Nederland 
is onderdeel van een NW‐Europees leefgebied. 

• Bekendheid geven aan schadepreventie en schadevergoeding (Faunafonds) 

• Jeugd informeren via scholen 

• Hobbydierhouders informeren 

• Jagers vroegtijdig en apart benaderen: is een hele specifieke doelgroep 

 

Foto 5: tijd voor actie? 



Hoe nu verder na vandaag? 

ARK en FREE hebben met financiële steun van het WNF deze dag en een website in de wereld gezet. 
De volgende zaken nemen ARK en FREE op zich: 

1. Verslag van deze workshop (bij dezen) 
2. Website www.wolveninnederland.nl 
3. Trainen veldwaarnemers in herkenning wolvensporen (i.s.m. Zoogdiervereniging VZZ) 
4. Persexcursie organiseren 
5. Informatief verhaal houden voor faunabeheereenheden (op aanvraag) en voor de IPO werkgroep 

Flora en Fauna 

Met deze stappen zijn we er nog niet. Net als in Duitsland moeten meer partijen in de discussie 
betrokken worden. Daar ligt een rol voor de provincies en voor de Faunabeheereenheden. Om dat 
proces in gang te zetten willen we na vandaag aan de slag met een kleine kerngroep om de komst 
van de wolf in Nederland verder voor te bereiden. 

 

Foto 6: Wolvenpootafdruk? 

http://www.wolveninnederland.nl/


Colofon 

Redactie: Leo Linnartz, ARK 

Foto’s: Herman de Jongh, Leo Linnartz. 

Mede mogelijk gemaakt door het INNO fonds van het Wereld Natuur Fonds. 
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