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samenleven met  
de wolf in nederland

wolf na 150 jaar terug
Na eeuwen van vervolging werd 150 jaar geleden de laatste wolf in Nederland 
neergeschoten. Gelukkig werd eind vorige eeuw de wolf internationaal 
beschermd in Europa. Samen met de groei van natuurgebieden en het aantal 
prooidieren heeft dit geleid tot de terugkeer van de wolf in Nederland. In 
februari 2019 vestigde zich de eerste wolvin op de Veluwe en in juni 2019  
zijn de eerste wolvenwelpjes gespot. 

waarom is de terugkeer  
van de wolf van belang?
Het VN-biodiversiteitspanel publiceerde in mei 2019 een alarmerend en 
somber rapport over de natuur. Wereldwijd is er een noodzaak om de 
biodiversiteit te beschermen, aangezien deze zo hard achteruit gaat dat zelfs 
ons eigen bestaan wordt bedreigd. We hebben roofdieren als de wolf nodig 
voor gezonde ecosystemen en meer biodiversiteit. 

samenleven
De terugkeer van de wolf is dus hoopvol nieuws voor de natuur in Nederland. 
Wel zullen we opnieuw moeten leren leven met roofdieren. Dat vraagt tijd en 
investeringen in effectieve beschermende maatregelen. En de vraag is: hoe 
maken we dit als samenleving gezamenlijk mogelijk? Niet alleen voor de wolf 
en schapen, maar ook voor onze eigen toekomst.

200 km2

Wolven zijn territoriaal en bezetten 
een gebied van zo’n circa 200 km2 
groot. Ze bakenen het gebied af met 
keutels en door af en toe te huilen. 

16
Er is onderzoek gedaan naar de 
geschiktheid van Nederland voor de 
wolf en potentieel kunnen er minstens 
16 roedels leven.

geluk
Om wolven te zien heb je veel 
geluk nodig, want zij zijn schuw en 
vooral ’s nachts actief. In principe 
vermijden zij direct contact met 
mensen, maar gebruiken wel wegen, 
bruggen en tunnels. Het zijn 
uitstekende zwemmers. 
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oplossingen
eerlijke voorlichting
Samen met andere organisaties 
werken we in het verband Wolven in 
Nederland aan eerlijke voorlichting 
over de wolf. Voor scholen 
ontwikkelden we met het IVN een 
lespakket. We zijn co-financier van 
de nieuwe natuurfilm ‘Return of the 
wolf’ die in de bioscoop en op TV zal 
verschijnen. Met de organisatie van 
een landelijk millenialdebat staan 
we voor een positief en constructief 
dialoog gericht op oplossingen in 
plaats van tegenstellingen. 

steun aan schapenhouders
IFAW is van mening dat schapen-
houders volledig financieel tegemoet 
moeten worden gekomen, op 
het moment dat schapen worden 
aangevallen door een wolf. Maar 
ook dient de overheid subsidies 
te verschaffen voor preventieve 
beschermingsmaatregelen voor 
schapen.

preventieve maatregelen
We kunnen veel leren van landen 
waar al langer met wolven wordt 
samengeleefd. Met onze Duitse 
collega’s organiseerden wij een 
workshop voor schapenhouders 
voordat de wolf zich vestigde in 
Nederland. We steunen daarnaast 
de ontwikkeling van innovatieve 
methoden om landbouwdieren 
gemakkelijker en beter te 
beschermen.

Stroomnetten en kuddebeschermings-
honden
Er bestaan inmiddels oplossingen 
die bewezen effectief zijn, om 
wolven bij schapen weg te 
houden. Vee kan ‘s nachts op stal 
gezet worden. Daarnaast houden 
elektrische rasters, herders en 
kuddebeschermingshonden  
wolven tegen. 

In samenwerking met organisaties 
van schapenhouders bieden onze 
Duitse collega’s workshops voor  
de training en goede verzorging  
van deze honden. 

politieke lobby
Bij de Nederlandse politiek dringen 
we aan op proactief beleid om 
conflicten tussen mensen en 
wolven te voorkomen. We vragen de 
overheid zich in te zetten voor zowel 
natuurbehoud als bescherming en 
het welzijn van (wilde) dieren. Bij de 
EU lobbyen we voor de blijvende 
bescherming van de wolf.

uitdagingen
angst 
Angst voor de wolf zit in onze  
cultuur diep geworteld. Is deze angst 
in deze tijden nog wel terecht? In de 
afgelopen 60 jaar zijn er in Europa 
nauwelijks incidenten geweest met 
wolven. De kans op een ontmoeting 
met een wolf is zeer klein. Wel is 
voorlichting nodig hoe we daar het 
beste mee om kunnen gaan. 
 
afschieten
Toch wordt met de terugkeer  
van de wolf in Nederland ‘afschieten’ 
geroepen als oplossing om vee te 
beschermen en de wolvenpopulatie 
te regelen. Dit is echter niet een
effectieve, duurzame en ethisch
verantwoorde manier. Een veelvoud 
aan onderzoeken laat juist zien dat 
het doden van wolven niet  
of zelfs contraproductief werkt. 

inprenting
Wolven leren, net als mensen, vooral 
door inprenting: wat ze hun ouders 
zien doen, doen ze zelf ook. Het is 
belangrijk dat wolven niet leren om 
schapen te eten. Zwervende wolven 
zijn op zoek naar een gemakkelijke 
prooi, waaronder onbeschermde 
schapen, terwijl gevestigde wolven 
op wilde dieren jagen. Dit zien we ook 
in Nederland gebeuren. Maar de wolf 
blijft een opportunist; beschermende 
maat-regelen zijn altijd nodig. Hier is 
in Nederland nog weinig beleid voor 
ontwikkeld. 

dieet van de wolf
Ree 53%

Wild zwijn 18%

Edelhert 15%

Damhert 6%

Hazen & konijnen 4%

Overige 3%

Schaap 1%

Het dieet van de wolf bestaat  
voor 1 procent uit schapen, 
volgens Duits onderzoek! Schapen 
eten zij bij gebrek aan beter  
of als snack onderweg. 

ontdek meer! 
check ifaw.org

wat kun jij doen? 
ga naar www.ifaw.org/petitie  
en teken onze petitie voor het 
beschermen van de wolf!

vraag bij jouw (lokale) overheid  
om beleid te ontwikkelen voor 
natuurbehoud en het ondersteunen 
van schapenhouders.

informeer bij de school van jouw 
(klein)kind of zij interesse heeft in  
het lespakket ‘De Wolf terug in 
Nederland’.
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https://www.ifaw.org/nl
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1616504711001625?via%3Dihub_
https://www.ifaw.org/nl
https://www.ifaw.org/nl
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1616504711001625?via%3Dihub_

