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Centraal Europese laagland wolf 

• Afkomstig uit Polen en Duitsland







Leefwijze

• Roedel, ouderpaar met jongen van huidig en voorgaand jaar

• Bezetten een territorium van 150 km² tot 350 km²

• Voorwaarden territorium: rust en voldoende prooi

• Wolven markeren hun territorium dmv uitwerpselen, urine en gehuil

• Andere wolven worden niet toegelaten en zullen het gebied dan ook mijden



* Teef wordt één keer per jaar loops in februari

• Draagtijd is 9 weken

• 4 tot 8 welpen 

• Als de welpen een maand of 6 zijn gaan ze mee op jacht

• Welpen blijven 1 á 2 jaar en zoeken dan een eigen territorium

• Geen strikte hiërarchie maar de ouders en de oudere welpen zijn de baas



• De wolf is beschermd in Europa

• Verdrag van Bern: Lidstaten dienen maatregelen te treffen om een “gunstige staat van 
instandhouding” (gsvi) te garanderen

• Wet natuurbescherming: Sinds 2014, de wolf is hierin opgenomen als beschermde 
diersoort

• Europese Habitatrichtlijn

• CITES verdrag

• In Nederland het IPO wolvenplan

• Monitoringsplan

• Schade preventieplan 

provincie Gelderland 

Beschermde status



Wolvenmonitoring
• Uitvoeringsorganisatie Bij12 in opdracht van provincies

• Wettelijke verplichting

• Zoogdiervereniging voert de opdracht uit. Onder meer dmv het wolvenmeldpunt

• Belangrijkste parameters: - populatiegrootte, verspreiding, bewoond gebied, 
habitateisen, prooidieraanbod en trend bepalingen

• Doel: kennis vergaren over de ecologische aspecten van de wolf in ons land

• Relevantie: mbv de opgedane kennis over de aanwezigheid van wolven conflicten met 
bijv. landbouwhuisdieren te beperken



Leefgebied



Sporen
• Poten: lengte voorpoten ongeveer 8-10 cm, de achterpoten iets kleiner 

7-9 cm, ovaler dan bij honden

• Afstand tussen eerste en laatste poot min. 110cm

Foto’s: J. van Leeuwen



Drollen
• > 2,5 cm doorsnee, > 25 cm lang

• Veel haar, kalk en botresten

• Kenmerkende geur



Cameravallen Beelden: H. Hasper, L. Jasper



Situatie Noord Veluwe
• September 2018 eerste signalen van een wolf op de Noord Veluwe

• Januari 2019 paarvorming

• April 2019 sprake van reproductie , 5 welpen

• Maart 2020 één van de welpen wordt doodgereden

• Voorjaar 2020 voor de tweede keer reproductie van hetzelfde ouderpaar, 4 welpen

• Verder is er op de Midden Veluwe een territorium van een solitaire wolvin en een 
solitaire wolf in Drenthe



Beelden: H. Hasper, L. Jasper





Rol van de wolf in het ecosysteem
• Samenspel van de verschillende levende wezens in een 

ecosysteem

• Wolf is een toppredator

• De dynamiek in het ecosysteem verandert

• Wolf kiest voor efficiëntie 

 Weinig inspanning, dus veel oude, zieke, verzwakte dieren, 
jonge, onervaren dieren

Foto: B. Pieters



Voedsel



• Verandering gedrag prooidieren

• Groepsvorming

• Predator mijdend gedrag

• Minder vetopslag

• Andere plaats/manier
foerageren

• Verandering van het 

landschap

• Natuurlijke selectie houdt populaties gezond.



Edelhert hinde, prooi in overgangsgebied cultuur- natuurlandschap

keelbeet

Ingewanden verwijderd
Maag en darmen worden niet gegeten
Hart en longen wel



Communicatie, voorlichting en educatie
Kernboodschap Staatsbosbeheer: Staatsbosbeheer ziet de wolf als een waardevol dier 
dat een positieve rol in de Nederlandse ecosystemen kan vervullen. Een spontaan 
terugkerende wolf is welkom in onze terreinen. 

• Belevingsfactor
• Toename publiek
• Vragen uit publiek
• Toename natuurfotografen
• Media 



Informatieborden



• Wolven expositie Nunspeet 



Vee beschermen



Onbeschermde schapen zijn een 
gemakkelijke prooi

Schade aan landbouwhuisdieren melden bij BIJ12



• Onderdoor kruipen of graven

Een wolf heeft een sterke neiging om ergens onderdoor te kruipen. Als dat niet direct 
lukt kan hij ook gaan graven.

• Doorheen gaan

Een opening in een hek van 20 cm kan voor een wolf groot genoeg zijn om doorheen te 
gaan.

• Overheen klimmen

Een wolf is goed in staat om over een hoog hekwerk heen te klauteren.

• Overheen springen

Hoewel de wolf er fysiek toe in staat is, heeft hij van nature nauwelijks de neiging om 
ergens overheen te springen. Alleen als een wolf dit geleerd heeft zal hij springen.

• Gevoelig voor elektrische stroom

Wolven zijn gevoelig voor elektriciteit. Als een wolf een keer een flinke elektrische schok 
heeft gehad, zal hij met deze leerervaring niet snel opnieuw een elektrische afrastering 
aanraken. 



Permanente afrastering



Verplaatsbare, tijdelijke afrasteringen



Kuddebewakingshonden



Stichting Wolf-Fencing Nederland
• Organisatie die de belangen behartigt voor boer en wolf. 

• Geven advies, voorlichting en bieden diensten over hoe we om moeten gaan in een landschap 
waar ruimte is voor wolven en vee. 

• We werken met vrijwilligers om wolfwerende hekken te plaatsen 

• Of aanpassingen te verrichten aan bestaande rasters 



Ook wolvendeskundige worden?

• Volg de wolvencursus van de Zoogdiervereniging


