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Welkom wolf !
Toppredator eindelijk terug thuis

“Het Europees recht is
duidelijk: het is niet aan de
lidstaten om te bepalen of ze
de wolf zien zitten, het is aan
de wolf om te kiezen welke
lidstaten hij ziet zitten.”
Arie Trouwborst en Kees Bastmeijer,
respectievelijk universitair docent
milieurecht en hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit
van Tilburg, in Trouw van 27/03/2010
Foto: Yves Adams (Vilda)
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DOSSIER

De ‘big five’ van bij ons (deel 2)

tekst

Portret van de Europese wolf

foto’s

Jan Loos
Leo Linnartz (Ark Natuurontwikkeling)
Lars Soerink (Vilda)
Serge Sorbi
Yves Adams (Vilda)
Tom Linster
Marco Bastiaens (Macciepics)
Leo Linnartz
Misjel Decleer (Vilda)
OPT – J.L. Flémal

(vervolg)
In elk nummer van LANDSCHAP brengen we een reportage over één van
onze grote inheemse zoogdieren. Naar aanleiding van de bijna simultane
waarneming van wolven op zowel Belgisch als Nederlands grondgebied in de
zomer van 2011, schetsten we vorige keer de ecologie en levenswijze van ons
grootste roofdier. In dit vervolg bespreken we zijn voorkomen in Europa en
gaan we na hoe (on)gevaarlijk de wolf nu werkelijk is. Tot slot beantwoorden
we de vraag die op ieders lippen ligt: hoe waarschijnlijk is het dat er
binnenkort ook wolventerritoria in België en Nederland worden gevestigd?

Oorspronkelijk kwamen wolven overal
op het Noordelijk Halfrond voor, van de
westkust van de Verenigde Staten tot de
oostkust van Siberië. Behalve op IJsland
leefden ze vroeger in heel Europa, ook in
België en Nederland. In een ver verleden
was er ontzag voor wolven en hun efficiënte jacht, en mensen hadden weinig
last van ze. Maar naarmate de bevolking
groeide, er steeds minder wild was en er
steeds meer schapen en ander vee werden gehouden, nam het aantal conflicten
tussen mens en wolf toe…
Foto: Lars Soerink

Genadeloos vervolgd
In de Middeleeuwen en tot in de 19de
eeuw leefden wolven in de directe omgeving van mensen. Wild was er toen niet
of nauwelijks, maar op afval in en rond de
dorpen was het goed leven. In de periode
dat er opgroeiende pups waren, volstond
het beschikbare voedselaanbod niet meer
en werd het menu noodgedwongen aangevuld met schaap, geit, kalf, veulen en bij
hoge uitzondering ook mens.

In de 18de en 19de eeuw was het platteland
zo intensief geëxploiteerd door landbouwers en jagende adel, dat er nauwelijks nog
prooidieren overbleven en wolven zich wel
op landbouwvee en huisdieren moesten
concentreren, met veel conflicten als resultaat. De dieren werden meedogenloos
vervolgd en afgeschoten om te voorkomen
dat ze aan de haal zouden gaan met vee of
mensen zouden aanvallen. Daardoor ging
het snel bergaf met de wolvenpopulatie…
Al in 1743 verdween de wolf uit Groot-Brittannië. Omstreeks 1800 kwamen wolven
nog in redelijke aantallen bij ons voor, maar
amper enkele decennia later stierf de wolf
ook in België uit. In het begin van de 19de
eeuw vormden wolven in de buitenwijken
van Brussel nog een serieus probleem, maar
al in 1815 waren ze bijna allemaal verdwenen. Afhankelijk van de bron, sneuvelden
de laatste Belgische wolven in 1844 in de
Ardennen door twee kogels uit het geweer
van koning Leopold I, was het een jachtpartij in 1898 nabij Virton die ons grootste land-
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roofdier definitief de das om deed, of werd
de allerlaatste wolf pas in 1923 afgeknald
nabij Evelette ten oosten van Namen. Feit is
alleszins dat de Belgische wolvenpopulatie
al in de eerste decennia van de 19de eeuw
zo goed als volledig van de kaart werd geveegd, en dat waarnemingen vanaf 1840
uiterst zeldzaam werden.
Hetzelfde verging het de wolf in Nederland.
In 1869 werd de laatste wolf bij Schinveld
in Zuid-Limburg gezien en mogelijk enkele
decennia later, in 1897, nog eentje bij Heeze
in de provincie Noord-Brabant. Door intensieve vervolging was de wolf eerder al uit
grote delen van Nederland verdwenen.
In het begin van de 19de eeuw was er nog
een groot wolvenbestand in Noorwegen en
Zweden, maar daarna nam ook daar hun
aantal zienderogen af. Een uitbraak van de
wolvenpest rond 1840, een sterke bevolkingsgroei en – vanaf 1845 – een Noorse
overheidscampagne om wolven uit te roeien, zorgden ervoor dat er in de jaren ‘60 van

de vorige eeuw geen wolven meer overbleven in Noorwegen en Zweden.
Uiteindelijk werd de Europese wolf teruggedrongen tot het voormalige Oostblok en de
gebergtes van Italië, Spanje en Portugal.

Betere tijden
Na jaren van vervolging en achteruitgang is
de wolf nu op tal van plaatsen weer in opmars en herovert hij delen van zijn voormalig leefgebied. Sinds 1982 is in de Europese
Unie de conventie van Bern van kracht, en
sinds de jaren ‘90 ook de Habitatrichtlijn.
Samen zorgen die ervoor dat de wolf in
Europa een beschermde status geniet als
bedreigde diersoort, een stukje biodiversiteit en erfgoed dat we moeten koesteren in
plaats van vernietigen.
De Europese wetgeving verbiedt de handel
in wolven. Het leefgebied van de wolf dient
beschermd te worden en er moeten soortgerichte beheerplannen worden opgesteld.
Slechts in uitzonderlijke gevallen is jacht op

Wolven zijn dag- en
schemerdieren, maar door
felle bejaging zijn ze er een
nachtelijke levenswijze
op na gaan houden.
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Foto: Yves Adams

de wolf toegestaan. Dit kan alleen bij individuele ‘probleemdieren’, of wanneer er sprake is van een bedreiging voor de openbare
veiligheid of volksgezondheid.
Toch is het niet alleen de verbeterde wetgeving die ervoor zorgt dat de wolf zijn wederoptreden maakt. Minstens even belangrijk
zijn veranderingen in de maatschappij en
daarmee samenhangende veranderingen in
het landgebruik in grote delen van Europa.
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw
is er in veel landen een plattelandsvlucht,
waarbij nogal wat mensen zijn weggetrokken uit het buitengebied, naar de grote steden. Zo zijn de Europese berggebieden al
grotendeels door boeren verlaten.
Naarmate het buitengebied minder intensief gebruikt werd als gevolg van de plattelandsvlucht, ontstond opnieuw meer
ruimte voor echte natuur, en dus ook voor
de favoriete prooidieren van de wolf. Ook de
jachtdruk door de mens – op zowel de wolf
als zijn prooi – nam af, en zo kreeg de wolf
terug een klein beetje ademruimte.
Een wolf kan met gemak de nek
van een edelhert breken.

Cultuurvolger
Maar ook de wolf zélf maakte een veranderingsproces door: waar hij tot voor kort de

mens schuwde en teruggetrokken leefde in
woeste natuur zoals uitgestrekte wouden
en moeilijk toegankelijke gebergtes, heeft
hij zich gaandeweg aangepast en gaat hij
menselijke aanwezigheid niet langer uit de
weg. Steeds vaker vestigen wolven zich in
door mensen gedomineerde cultuurlandschappen en profiteren ze van alles wat hun
grootste vijand hen – doorgaans ongewild –
verschaft. In Zuid- en Oost-Europa leven ze
zelfs tot in de steden, zoals in de Roemeense
stad Brasov, waar ze ’s nachts op strooptocht
gaan langs de vuilnisbakken.

Spectaculaire comeback
Inmiddels is de wolf in heel Europa aan
een herstel bezig. Op ons continent zijn er
nu pakweg 18 000 wolven. Daarvan leven
er ongeveer 10 000 in het Europees gedeelte van Rusland. Hoewel de wolf in het
verleden als een gevaarlijk beest vervolgd
en bijna uitgeroeid werd, is het de soort
toch gelukt om in Italië (momenteel ca.
400 wolven), Portugal (ca. 300 wolven) en
Spanje (ca. 2 000 wolven) te overleven.
Zelfs in industrielanden als Frankrijk en
Duitsland is de wolf nu teruggekeerd.
Beide landen tellen momenteel zo’n 100
wolven. Terwijl de comeback in Frankrijk
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op het conto van zwerflustige Italiaanse
wolven mag worden geschreven, is de
stille herovering van Duitsland te danken
aan het einde van de Koude Oorlog en de
val van het IJzeren Gordijn, met daarop
volgend de hereniging van Duitsland en
de uitbreiding van de Europese Unie in
oostelijke richting. Zodra Duitsland weer
één was, gold immers ook een strikte Europese bescherming in het oosten van
Duitsland, op het grondgebied van de
voormalige DDR. Werden wolven die vanuit Polen de Oost-Duitse grens overstaken
ten tijde van de DDR nog afgeschoten,
dan was dat na de Duitse éénmaking
helemaal anders en werd het oosten van
Duitsland plots het beloofde land voor
Poolse zwervers. Wat later volgde dan de
Europese bescherming in Polen zelf en in
andere voormalige Oostbloklanden.
Foto: Tom Linster

In Polen leven vandaag zeker 900 wolven
en in Slowakije zo’n 400. Daarnaast hebben ook de Baltische staten hun eigen
populatie. Roemenië heeft momenteel
de hoogste wolvendichtheid van heel de
Europese Unie. Verder zijn ook kleinere
aantallen wolven aanwezig in Slovenië,
Tsjechië, Kosovo en Kroatië.
Europa bezorgde niet alleen de wolven
in west én oost een beschermd statuut,
sinds de toetreding van een hele reeks
Oost-Europese landen tot de Unie kunnen wolven ook een stukje vlotter migreren van oost naar west en omgekeerd. Het
IJzeren Gordijn mag dan misschien niet
helemaal ‘wolf-proof’ geweest zijn, een
wolf met zwerfambities verkiest beslist
een oversteek zonder prikkeldraadrasters
en mijnenvelden!
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DNA-onderzoek leverde ook bewijzen op
van een trektocht van een Poolse wolf naar
het Oostenrijkse Tirol, en van Frans-Italiaanse wolven die in 2011 doodleuk vanuit de Alpen tot aan de zuidgrens van Luxemburg en
zelfs tot in de Duitse deelstaat Hessen liepen.
Bij al die zwerftochten steken ze moeiteloos
grote rivieren en drukke verkeerswegen
over. De Duitse recordhouder die naar WitRusland trok, maakte na Polen zelfs een ommetje via Litouwen en stak meermaals één
van de best bewaakte buitengrenzen van de
Europese Unie over; hoge hekwerken over
bepaalde trajecten en constante bewaking
verhinderden de wolf niet om minstens 6
keer Wit-Rusland in en uit te komen.

Scandinavië
In Zweden komt de nieuwe wolvenpopulatie
vooral in het centrum voor. Van daaruit breiden de wolven zich steeds verder uit over
het zuiden van het land. Ook in het noorden
van Zweden is volop ruimte, maar omwille
van de sterke vervolging van roofdieren
door de rendierhoeders in Lapland kunnen
wolven zich daar nauwelijks handhaven. De
Zweedse populatie is ontstaan uit 3 wolven
die vanuit Finland en Rusland naar MiddenZweden getrokken zijn. Nog steeds trekken
wolven vanuit Finland naar Zweden, maar
door de roofdiervervolging in Lapland is het
heel erg moeilijk voor deze wolven om de
meer veilige delen van Zweden te bereiken.
Door haar beperkte omvang en geïsoleerde
situering is de Zweedse wolvenpopulatie
zéér gevoelig voor inteelt, en dus fragiel.

De wolf is een goede loper en een
prima zwemmer. Zwervende wolven
steken grote rivieren over en kruisen
drukke snelwegen.
Foto: Marco Bastiaens

In Duitsland, Polen, Italië, Frankrijk, Spanje
en Zweden nemen wolven tegenwoordig
in aantal toe. De bestaande kerngebieden
groeien jaarlijks verder uit en vanuit deze
kerngebieden verspreiden jongvolwassen wolven zich alle kanten op. Vaak over
korte afstand, maar geregeld ook over zeer
lange afstanden. Zo is een recent geval bekend van een jonge Duitse wolf die vanuit
het oosten van Duitsland 1 500 km aflegde
en in Wit-Rusland eindigde, en van een Italiaanse wolvin die naar Noordoost-Spanje
emigreerde. Een Noorse wolf liep dan weer
vanuit de omgeving van Oslo naar Karlskrona in het uiterste zuidoosten van Zweden, een reis van 700 km in vogelvlucht.

Jacht en stroperij verergeren het probleem alleen maar. De laatste jaren verdwijnen er op mysterieuze wijze wolven
uit de Zweedse populatie. Berekeningen
tonen aan dat onder normale omstandigheden de Zweedse wolvenpopulatie
inmiddels uit 700 dieren had moeten bestaan. In plaats daarvan telt de Zweeds–
Noorse populatie nu 270 wolven.
De Europese Commissie hekelt de lakse
houding van de Zweedse regering met betrekking tot het oogluikend toestaan van
de wolvenjacht. Ze vraagt Zweden met
aandrang om het beleid bij te stellen en het
in overeenstemming te brengen met de
Europese regelgeving, die de wolf aanwijst
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als een soort die volledige bescherming
verdient. De Commissie dringt er bij de
Zweedse overheid ook op aan om een degelijk ‘wolf-managementplan’ uit te werken,
met onder meer maatregelen om de hoge
mate van inteelt binnen de Zweedse populatie terug te dringen. Mogelijk onderdeel
van zo’n plan is het uitzetten van een aantal
niet-verwante wolven in zuidelijk Zweden
om de genetische basis van de populatie
te versterken. Zo hoopt men de huidige ‘ongunstige staat van instandhouding’ alsnog
om te buigen naar een goed rapport.
Naast Zweden herbergen ook Noorwegen
(enkele tientallen wolven) en Finland (ca.
150 wolven) beperkte populaties. In Estland, Letland en Litouwen leven eveneens
meerdere honderden wolven.

Duitsland en Polen:
ééngemaakt wolvengebied
Ten tijde van de eerste vestiging van wolven in het oosten van Duitsland was de
wolf in het naburige westen van Polen nagenoeg uitgestorven. Dat laatste was een
pervers neveneffect van de nieuwe Europese bescherming in Polen; zolang er een
premie gold voor gedode wolven, was het
voor Poolse jagers interessant om steeds
een reserve aan wolven te sparen om zo
blijvend van de premies te kunnen genieten, maar na de afschaffing ervan was de
wolf een tijdlang helemaal vogelvrij. Jaren later werd de Europese bescherming
ook in West-Polen effectief, waardoor het
aantal wolvenroedels er inmiddels is toegenomen tot 13. Parallel daaraan zijn in
Oost-Polen de aantallen nog sterker gestegen, zodat Oost-Poolse wolven nu veel
vaker naar het westen trekken.
In 1998 werd er in de Oost-Duitse regio
Lausitz, ten zuidoosten van Berlijn, een
eerste roedel wolven waargenomen, en
inmiddels is de populatie hier alleen maar
gegroeid. In Duitsland zijn momenteel 14
wolvenroedels en 9 territoria van solitaire
wolven aanwezig. Waar de wolvenaanwezigheid zich aanvankelijk in de regio
Lausitz concentreerde en er alleen maar
meer territoria in Lausitz zelf bij kwamen,
worden nu ook gebieden verder weg opnieuw door wolven bewoond. Waren dit

eerst vooral solitaire dieren, dan blijken
deze nu gezelschap te hebben gevonden
en jongen gekregen te hebben. Vorig jaar
zijn er vijf roedels bijgekomen in het oosten van Duitsland, alle vijf rondom Berlijn.
Samen met de 13 roedels in West-Polen
vormen de Duitse wolven stilaan een omvangrijke Duits-Poolse wolvenpopulatie.
Het merendeel van de solitaire Duitse
wolven zit eveneens in het oosten van
het land, naast een enkele in het midden
van Duitsland. Het meest westelijke territorium van een solitaire wolf was gesitueerd in Hessen, op amper 200-300 km
van de Nederlandse en Belgische grens,
maar de ‘zittende wolf’ werd daar helaas
illegaal afgeschoten. Buiten de vaste territoria worden geregeld jonge zwervende
wolven voor korte of langere tijd ergens
waargenomen. Daarbij kwamen ze al
meermaals op minder dan 200 km van de
Nederlandse grens.

Frankrijk en de Alpen geherkoloniseerd
Sinds 1992 zijn er waarnemingen van wolven in Frankrijk, vooral in het zuidoosten.
Hun aantal wordt momenteel geschat op
100. DNA-analyse heeft aangetoond dat
deze dieren afkomstig zijn van de Italiaanse
populatie. Vanuit Italië hebben de wolven
het Nationaal Park Mercantour gekoloniseerd en de Franse Alpen veroverd. Vanuit
dezelfde populatie zijn ook wolven naar de
Pyreneeën getrokken. Tot in Spanje hebben
ze al territoria gevestigd. Al langere tijd is
duidelijk dat wolven vanuit Zuid-Frankrijk
en Italië zich naar het noorden en westen
toe uitbreiden. Inmiddels zitten er ook al
wolven van deze populatie in Zwitserland,
Oostenrijk, Zuid-Duitsland en de Franse Vogezen. In de Vogezen zijn de eerste roedels
helaas afgeschoten, maar inmiddels is er al
een nieuwe wolf aanwezig.
In de Oostenrijkse Alpen en Zuid-Duitsland
ontmoeten deze Frans-Italiaanse wolven
vandaag de eerste Oost-Europese zwervers.
Daarmee zijn de Frans-Italiaanse wolven
erin geslaagd om een verbinding te leggen
tussen twee populaties die zéér lange tijd
geen contact meer hadden. De genetische
uitwisseling die daarvan het gevolg zal zijn,
is van groot belang voor een duurzaam

De Iberische wolf, die in Spanje
en Portugal leeft, is opvallend
kleiner dan een noordelijke
wolf. Ook de vacht is anders.
Foto: Leo Linnartz
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voortbestaan van wolven in heel Europa.

wolven van Gedinne en Duiven is er echter
niet; daarvoor is een DNA-staal nodig.

Spaanse expansie
In Spanje komen de meeste wolven in
het noordwesten van het land voor, ruim
1 500 dieren. In het zuiden komt nog een
andere maar veel kleinere populatie voor.
Vanuit Italië en Frankrijk hebben zich enkele wolven in de oostelijke Pyreneeën gevestigd. Als de dieren hier voldoende met
rust gelaten worden, zullen de Frans-Italiaanse wolven vroeg of laat hun Iberische
collega’s tegen het lijf lopen en kunnen de
beide populaties in het noorden zich wellicht aaneensluiten. Dat zou meteen een
goede zaak zijn voor de genetische basis
van zowel de Spaanse als de Franse wolven. Het totale aantal wolven in Spanje
zou rond de 2 000 liggen.

Wolven op loopafstand

Een wolf heeft een krachtige hals,
sterke borstkast en slanke buik, en
staat hoog op zijn krachtige poten.

In heel Europa worden er steeds vaker
jonge uitzwervende dieren waargenomen.
Tot voor kort zat de meest westelijke Duitse
wolf in Hessen, op zo’n 200-300 kilometer
van de Nederlandse en Belgische grens, en
de meest noordelijke Franse wolf in de Vogezen, op 200 km van de Belgische grens.
Als je weet dat een wolf met gemak 50 km
kan afleggen in één nacht, dan zitten de
Duitse én de Franse wolven stilaan op ‘loopafstand’ van onze grenzen. In minder dan
een week kunnen ze bij ons staan. Bekijken
we nog even de zwerftocht van de gezenderde Duitse wolf die vanuit het oosten van
Duitsland dwars door Polen naar Litouwen
en tenslotte Wit-Rusland emigreerde, dan
wordt snel duidelijk dat een zuidwestelijke
in plaats van een noordoostelijke koers deze
wolf net zo goed tot in hartje België of Nederland had kunnen brengen.

Foto: Leo Linnartz

De Belgische wolf in Gedinne komt net als
de Nederlandse wolf bij Duiven waarschijnlijk uit het zuiden; dat blijkt onder meer uit
kleurschakeringen in de vacht van de twee
dieren. Als je een kaart van Europa bekijkt,
dan zie je daarop een voor wolven geschikte groene corridor van zuid naar noord lopen: vanuit de uitlopers van de Alpen, via
het Zwarte Woud en de Vogezen, door de
Ardennen en de Eifel naar Vlaanderen en
verder noordwaarts naar Nederland. Absoluut uitsluitsel over de herkomst van de

Feit is dat de wolf tot in de nabijheid van
onze grenzen genaderd is, en dat de kans
op het verschijnen van zwervende jongvolwassen wolven in België en Nederland
met de dag groter wordt, al kan het evengoed ook nog een poosje duren alvorens
er opnieuw een wolf in ons land opduikt.

Prima wolvenland
Dat wolven in België en Nederland kunnen
overleven, is zo goed als zeker. Grote delen
van België en Nederland zijn niet fundamenteel verschillend van de Duitse regio Lausitz,
waar de meeste Duitse wolven leven. Wolven mijden het cultuurlandschap niet en laten zich vooral leiden door het voorkomen
van prooidieren zoals ree, damhert, edelhert en wild zwijn. De Ardennen zijn zonder
meer een potentieel leefgebied voor de
wolf, maar de aanwezigheid van een dichte
populatie reeën maakt wellicht ook Vlaanderen en Nederland tot een aantrekkelijk
actieterrein. Louter wat prooien betreft, zijn
er dus weinig beperkingen aan het voorkomen van wolven in de Lage Landen.
De terugkeer van de wolf in België en Nederland zou voor de natuur een verrijking
zijn. En we hoeven ons niet ongerust te
maken: wolven en mensen kunnen prima
met elkaar samenleven.

Wolven en vee
Waar wolven leven, worden dieren gedood. En hoewel wolven een voorkeur
voor wilde hoefdieren lijken te hebben,
wordt soms ook vee, en dan met name
schaap en geit, gegeten. Er zijn echter
diverse maatregelen om ons vee tegen
wolven te beschermen, waardoor predatie sterk beperkt en zelfs volledig voorkomen kan worden. Het zijn dan ook vooral
slecht beschermde dieren die door wolven gepakt worden. Belangrijk is het besef
dat een middelhoog hekwerk, een beek
of sloot, of de nabijheid van een woning
voor een wolf geen enkele belemmering
vormt. Om ons vee te beschermen, is
meer nodig!
Vee kan ‘s nachts op stal gezet worden.
Efficiënt omdat wolven voornamelijk in
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Foto: Misjel Decleer

de nacht en schemering jagen. Een goed
alternatief is het plaatsen van een schrikdraadraster om wolven tegen te houden.
De draden moeten wel voldoende dicht
bij de grond zitten, zodat wolven er niet
onderdoor kunnen kruipen.

moeid gelaten worden in de natuurgebieden waarin ze leven.

Hoe boos is de wolf?

Ook waakhonden, niet te verwarren met
herdershonden, vormen een goede bescherming voor schapen. Deze speciale
hondenrassen zijn opgegroeid tussen de
schapen en beschouwen hen als soortgenoten. Roofdieren worden door deze honden consequent weggejaagd.

Telkens als de wolf in het nieuws verschijnt, reageren mensen heftig en emotioneel. Sommige moeders durven hun
kinderen niet meer buiten laten spelen,
boeren zijn bang voor hun vee en jagers
voor hun wild. Onze reacties worden
veelal ingegeven door wat we denken te
weten van de wolf. De meeste mensen
kennen hem enkel van sprookjes of in het
beste geval van de dierentuin.

Een combinatie van maatregelen biedt
uiteraard de beste bescherming. Mocht
er onverhoopt toch vee gedood worden, dan is het zaak zo snel mogelijk de
kadavers op te ruimen. Zo leren wolven
dat het doden van vee in tegenstelling
tot wild slechts enkele snelle happen
voedsel oplevert. Aan de andere kant is
het natuurlijk ook belangrijk dat wolven
hun natuurlijke prooi wél helemaal kunnen opeten en dat prooiresten dus onge-

Allemaal hebben we in onze jeugd wel
eens een sprookje gehoord waarin een
wolf voorkwam. Zo werd de oma van
Roodkapje opgegeten door de grote boze
wolf, moesten de zeven geitjes zich in de
klok verstoppen en jaagt Midas de wolf
tevergeefs op de drie biggetjes. Al deze
sprookjes hebben mee ons beeld van de
wolf bepaald. In onze spreekwoorden is
de wolf steevast de slechte. Uitdrukkingen als ‘iemand voor de wolven gooien’ of

Het leefgebied van een roedel
is in Europa ruwweg 200
vierkante kilometer groot.
De exacte omvang van het
territorium hangt onder meer
af van het voedselaanbod.
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Een roedel wolven wordt geleid door
een alfa-mannetje en -vrouwtje. Zij hebben het alleenrecht op de voortplanting.
Na gemiddeld 2 jaar verlaten de jonge
wolven de familiegroep.

‘een wolf in schapenvacht’ doen niet veel
goeds vermoeden. Negatieve sprookjes,
mythen en sagen zijn vooral ingegeven
door angst: angst voor het onbekende,
angst voor een groot roofdier en angst
voor hondsdolheid.

Foto: Yves Adams

Al eeuwenlang leven mens en wolf zij aan
zij, en maar zelden werd een mens aangevallen of gedood. Toch kent Europa talloze verhalen over wolven die een spoor
van dood en vernieling nalieten. Een eerste belangrijke bemerking daarbij is de
volgende: als zelfs vakmensen vandaag
de dag nog problemen hebben om het
onderscheid te maken tussen een echte
wilde wolf en een wolfhybride, hoe kan
dan een slachtoffer van een wolvenaanval of een ooggetuige in vroeger tijden
precies geweten hebben of het een wolf
of een wolfhybride betrof? Al zal de echte
schuldige lang niet altijd een wilde wolf
zijn geweest, toch zijn er gronden om aan
te nemen dat in vroeger tijden wolvenaanvallen wel degelijk voorkwamen.

Hondsdolle wolf
De belangrijkste bron van straffe wolvenverhalen is hondsdolheid. Voor 1900
kwam deze ziekte over heel Europa voor.
Tijdens de laatste fase van deze ziekte
verliest een wolf alle angst en gaat als een
dolle op pad waarbij hij alles bijt wat hij
tegenkomt, ook mensen. Met de komst
van moderne medicijnen en vaccinatiemogelijkheden is de ziekte teruggedrongen en inmiddels is vrijwel heel Europa
vrij van hondsdolheid. Dit soort aanvallen
komt dan ook niet meer voor.

Mensenvlees
In zeer zeldzame gevallen werden in voorbije
eeuwen mensen zelf als prooidier gezien,
maar telkens was er sprake van bijzondere
omstandigheden en incidentele gevallen.
Het aanbod van natuurlijke prooidieren was
in die tijd extreem laag en ook vee was vaak
moeilijk te verschalken. De zeldzame keren
dat wolven, gedreven door honger, mensen
als prooi aanzagen, kozen de wolven steevast jonge kinderen en vrouwen uit, hele-
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maal in lijn met hun aangeboren vermogen
om de zwakste prooi te onderscheiden. In
enkele gevallen deden wolven zich ook tegoed aan lijken, onder meer in oorlogstijd.
Soms waren de aanvallers ook hybriden van
wolf en hond, die geen angst voor de mens
vertoonden. Na het doden van die ene problematische wolf of hybride in kwestie, was
het gevaar doorgaans geweken en bleven
verdere incidenten uit.

Voedselconditionering
Een laatste reden waarom wolven uitzonderlijk wel eens mensen aanvallen, is het
voederen van wolven door mensen. In de
Abruzzen vlakbij Rome, maar ook in Amerikaanse nationale parken, zijn er problemen met wolven die na verloop van tijd zo
opdringerig worden dat ze mensen gaan
aanvallen om het voedsel te veroveren.

Brokje hond
Zelfverdediging
Door eeuwenlange vervolging heeft de
wolf geleerd de mens te mijden. Om risico’s
te vermijden, zal hij meestal proberen te
vluchten voor mensen. Wanneer een wolf
in het nauw gedreven wordt, kan hij – zoals elk ander dier – toch aanvallen in een
poging om zichzelf te redden. Ook als een
herder een wolf aanvalt om zijn schapen
te beschermen, kan de wolf zichzelf verdedigen met alle risico’s van dien. In middeleeuws Europa was dit een reëel risico,
vooral ook omdat veelal jonge kinderen er
met de schaapskudde op uit gestuurd werden. Toch was het in het merendeel van de
conflicten de wolf die aan het kortste eind
trok. Tegenwoordig zijn er in Europa nauwelijks nog herders en zitten jonge kinderen op school. Een dergelijk treffen is dus
een grote zeldzaamheid geworden.

Moederinstinct
Een wolf kan in theorie ook agressief worden als je zijn welpen bedreigt of meeneemt, maar dat is dan ook een bijzonder
slecht idee! Wolven verdedigen hun jongen zeer moedig tegen beren, poema’s
en andere grote predatoren, maar eigenaardig genoeg zijn ze veel minder dapper
tegenover mensen die het op hun kroost
gemunt hebben. Er zijn genoeg verslagen
van trappers of biologen die wolvenpups
uit hun hol haalden terwijl de ouders jankend in de buurt op en neer liepen. De
angst voor de menselijke tweebener haalt
vaak de bovenhand op de moederliefde.
En zelfs als ze hun jongen verdedigen of
zich in een situatie gedwongen voelen om
aan te vallen omdat er geen andere uitweg is, hebben wolven de neiging om alleen in handen, armen of benen te grijpen
zonder de aanvaller ernstig te verwonden,
om vervolgens snel weg te lopen.

Daarnaast kunnen ook honden een factor
zijn voor aanvallen van wolven, zowel honden met begeleiding van mensen als sledehonden of kettinghonden bij boerderijen.
Kleine honden zijn voor wolven een prooi,
grotere honden zijn voedselconcurrenten,
dus elke hond is een potentiële aanleiding
voor een incident. Als mensen hun honden
willen verdedigen, kan het gebeuren dat
wolven een verdedigingsaanval beginnen.
Uit Duitsland en Zweden worden nauwelijks conflicten tussen wolven en honden
gemeld. Alleen als jachthonden diep in
het territorium van een wolf doordringen
en de wolf aanblaffen, zal die dat niet tolereren en de aanval inzetten.
In nogal wat landen zijn honden ook vandaag nog een belangrijke voedselbron voor
wolven. In Kroatië, bijvoorbeeld, worden
veel meer honden dan schapen gedood
door wolven. Ook in Polen is dat het geval,
al maken honden en katten er nog geen 1%
uit van het wolvenvoedsel. Uit Rusland is
bekend dat wolven de populatie verwilderde honden flink in toom houden. Soms zijn
wolven die honden aanvallen zo intensief
op hun prooi geconcentreerd dat ze hun
angst voor mensen even lijken kwijt te zijn.

Moeten we bang zijn?
Aanvallen door wolven op mensen komen
tegenwoordig nauwelijks nog voor. Tijdens
de laatste 50 jaar van de vorige eeuw zijn
er in Amerika, Europa en Rusland samen
slechts 17 slachtoffers gevallen, waarvan
de helft dan nog betrekking had op gevallen van hondsdolheid die toen nog heerste. Doorheen de eeuwen is een gestage
afname van het aantal wolvenaanvallen
waar te nemen. Een afname die vooral
verband houdt met de uitbreiding van het
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natuurareaal, het minder intensief gebruik
van de open ruimte, de toename van wild
als potentiële prooi en – als gevolg daarvan – het wegvallen van de behoefte om
landbouw- en huisdieren aan te vallen.
Ook de afname van hondsdolheid en het
gegeven dat jonge kinderen niet langer
worden ingezet om schapen te hoeden,
verklaren de spectaculaire afname van
wolvenaanvallen. Nu er weer volop natuurlijke prooien zijn en hondsdolheid zo
goed als uitgeroeid, kunnen wolven en
mensen weer vreedzaam samenleven.
De mens – en zeker een volwassene – behoort niet tot het normale prooischema van
een wolf, zodat van een gezonde wolf in de
vrije natuur in principe geen enkel gevaar
uitgaat. Zolang je een wolf niet in het nauw
drijft, heb je niks te vrezen. Biologen gaan
ervan uit dat er met wolven die toch mensen zouden aanvallen iets grondig mis is.

Uit studies blijkt dat de wolf zijn
prooidieren niet of nauwelijks reguleert.
De aantallen wolven zijn altijd min of
meer in evenwicht met de hoeveelheid
beschikbare prooi.

Tegenwoordig gaan elk jaar miljoenen mensen op vakantie naar gebieden waar wolven
leven. Zonder er erg in te hebben, maken
ze midden in een wolventerritorium lange
wandelingen, niets merkend van zijn aanwezigheid. In diezelfde territoria liggen ook
hele dorpen, waar de mensen al decennia
lang in vrede samenleven met wolven.
In Duitsland lopen enkele tientallen jonge
wolven rond zonder dat iemand daar wat
van merkt. Ze leggen flinke afstanden af en
hoeven maar af en toe een ree te verschalken
om weer een weekje te overleven. Ook de
territoriale, ‘gevestigde’ wolven zorgen voor
weinig overlast, op voorwaarde dat we onze
schapen en geiten preventief beschermen.

Eén van de minst gevaarlijke dieren

Een wolf heeft 3 tot 4 kilogram vlees,
merg en ingewanden per dag nodig, maar
hij kan ook 10 kilogram voedsel in één
keer eten en daar dagenlang van leven.

Als je het aantal aanvallen van wolven op
mensen vergelijkt met het aantal conflicten
tussen mensen en andere diersoorten, dan
wordt al snel duidelijk dat wolven ondanks
hun grootte en hun onbetwistbare potentieel om te doden toch één van de minst
gevaarlijke wilde dieren zijn. In verhouding
sterven véél meer mensen door aanvallen
van andere grote roofdieren, door onstuimige hoefdieren, door insectenbeten of
stomweg omdat ze gebeten worden door

een hond, de tamme versie van de wolf.

Angst voor de tweebener
Als we zien dat wolven in groep een tonnen zware, zeer sterke eland kunnen vloeren en vaststellen dat een wolf in z’n eentje
met gemak de nek van een edelhert kan
breken, dan rijst automatisch toch weer
de vraag waarom wij mensen, die toch een
zeer gemakkelijk prooi moeten zijn, niet
vaker door wolven worden aangevallen.
Onderzoekers menen dat de reden daarvoor te zoeken is in het respect dat wolven
hebben voor de mens. Wolven hebben het
vermogen om agressie of angst te herkennen en lichaamstaal te interpreteren. Wij
mensen bewegen ons zeer bewust, zoals
bijna alle roofdieren dat doen. We wandelen stil door de bossen en patrouilleren
zelfbewust door de velden, zoals ook een
jagende wolf zijn territorium doorkruist.
Wolven zouden uit ons gedrag afleiden dat
wij zelf jagers zijn, en geen prooi. Bovendien loopt de mens rechtop, net als de beer.
Daarmee vallen we in de speciale categorie
van de ‘tweebeners’, soorten die de wolf zoveel mogelijk probeert te vermijden.
Andere wolvenonderzoekers menen dat
het onze dodelijke wapens zijn die de wolf
afschrikken. Daarbij moeten we niet alleen
aan onze moderne geweren denken; ook
de speren en de pijl en boog van onze verre
voorouders waren efficiënte wapens en de
dragers ervan dus gevaarlijke jagers. Zelfs
een knuppel is voor wolven een gevaarlijk
wapen. In een ver verleden stierf menige
wolf door de knuppel van een herder die
zijn schapen of geiten verdedigde.
De angst voor de tweebener zit diep in de genen van de wolf geworteld en werd van generatie op generatie doorgegeven. Wolven
die minder angst voor mensen hadden, overleefden simpelweg niet. Eeuwen van vervolging zorgden ervoor dat de wolf gaandeweg
meer en meer mensenschuw werd en dat
het in zijn genen werd ingebakken. Arctische
wolven, die nooit door de mens vervolgd zijn
geworden, zijn veel minder mensenschuw.
Feit is dat Europese wolven extreem
schuw zijn en ons mijden. Echter, wij men-
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sen dringen voortdurend en op een héél
drastische manier binnen in de territoria
van de wolven en beperken daardoor hun
mogelijkheden om prooi te vangen. De
tolerantie en het aanpassingsvermogen
van de wolf is enorm groot. Het is juist ongelooflijk dat niet veel méér aanvallen op
mensen hebben plaatsgevonden.

Foto: Yves Adams

Mensen hoeven vandaag dus écht niet
meer bang te zijn voor de wolf, maar moeten hem wel de ruimte geven.

Richtlijnen voor gelukzakken
De kans dat je de wolf in zijn leefgebied
écht te zien krijgt, is overigens heel erg
klein. Wolven zijn al niet dik gezaaid, en
als het enigszins kan, mijden ze mensen.
Wolven merken mensen doorgaans ook
veel eerder op dan wij hen; hun natuurlijke
reactie is dan om zich niet te laten zien.
Komt het toch tot een echte ontmoeting,
bijvoorbeeld als de wind verkeerd staat,
dan reageren wolven met grote voorzichtigheid en zijn ze zelden of nooit agressief.
Mocht je zelf ooit onverwacht oog in oog
staan met een wolf, besef dan eerst en
vooral dat je een ongelooflijke gelukzak
bent. Tegelijk: blijf rustig! Blijf staan, hou
voldoende afstand, of loop langzaam van
het dier weg. Je kan het beest ook rustig
toespreken, vooral als hij jou nog niet had
opgemerkt, om een schrikreactie te voorkomen. Probeer, voordat het dier waarschijnlijk snel weer verdwijnt, zo goed mogelijk zijn uiterlijk in je op te nemen. En, oh
ja, maak als het kan een foto, zodat achteraf
kan nagegaan worden of het daadwerkelijk om een heuse Europese wolf ging.
Ervaringen wijzen uit dat de kans veel groter is om een wolf vanuit een auto te zien
als die een weg of een akker oversteekt,
dan al wandelend of fietsend door het
bos. Toegegeven, de kans dat je effectief
een wolf in de kijker krijgt, is voorlopig
nog belachelijk klein.
Maar wat vandaag nog ongewoon is, is
dat morgen misschien niet meer. Want de
vraag is al lang niet meer óf de wolven eraan komen, alleen nog wannéér ze eraan
komen. Wees voorbereid!
Foto: Marco Bastiaens
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