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veert Linnartz. ‘Nederland heeft natuurlijk 
veel stedelijke gebieden en snelwegen. In de 
praktijk zal een flink aantal gebieden vacant 
blijven.’
Als de wolf eenmaal in een natuurgebied is zal 
hij zich, net als die op de Veluwe, vooral richten 
op wilde prooidieren zoals jonge zwijnen, 
reeën en herten, verwacht Linnartz. Met posi-
tieve effecten op de ecologie. ‘Wolven zijn ma-
tige jagers. Ze pakken vooral zwakke dieren. 
Daarmee houden ze de prooipopulatie gezond. 
Uit onderzoek in Oost-Europa blijkt dat de Afri-
kaanse zwijnenpest – een probleem onder 
wilde zwijnen – eigenlijk niet voorkomt in ge-
bieden waar de wolf is.’ Daarnaast zal er een 
verveelvoudiging van aas in de natuur zijn. Een 
wolf heeft elke twee, drie dagen een verse prooi 
nodig en eet die vaak niet volledig op. Een wal-
halla voor aaseters als raven en sommige insec-
tensoorten. In het Amerikaanse Yellowstone-
park zorgen wolven ook voor landschapsveran-
dering. Op plekken waar ze veel jagen, blijven 
grazers weg en schieten struiken en loofbomen 
weer op uit de grond. Maar dit zogenoemde 
landscape of fear is in Nederland niet direct te 
verwachten. ‘Dat zien we alleen in gebieden 
waar de mens de grazers niet reguleert zoals 
tot voor kort in de Oostvaardersplassen en de 
Amsterdamse Waterleiding Duinen. Wat dat 
betreft komt de wolf net te laat’, aldus Linnartz.

Jongen van heckrunderen, schotse hooglan-
ders, wisenten en konikpaarden laat de wolf 
vermoedelijk ongemoeid. Die mogen er dan 
sloom uitzien, als hun jongen worden aange-
vallen weten ze van wanten. ‘Meestal proberen 
ze zo’n predator in te sluiten en te vertrappen’, 
aldus Linnartz. Andere uitgezette grazers moe-
ten wel voor hun leven vrezen. Op de Hoge Ve-
luwe lopen zo’n tweehonderd moeflons rond, 
exotische wilde schapen die honderd jaar gele-
den naar Nederland zijn gehaald. ‘Die eet de 
wolf met huid en haar, net als zwijnen en reeën. 
Die vindt hij nog lekkerder dan wolharige scha-
pen die hij moet villen’, aldus Linnartz.

Afscheid
Daarom is niet iedere natuurbeheerder blij met 
de komst van de wolf. De directeur van Natio-
naal Park De Hoge Veluwe, baron Seger van 
Voorst tot Voorst wil zijn moeflons niet kwijt. 
‘Als die wolf zich hier echt vestigt, gaan wij de 
Europese natuurdoelen niet halen. De moeflon 
is de enige natuurlijke grazer die de grove den 
in toom houdt. Als dit schaap verdwijnt zullen 

Het zal niemand zijn ontgaan. Sinds 26 januari 
heeft Nederland er weer een nieuwe diersoort 
bij: de wolf. Een vrouwtje is nu langer dan een 
half jaar op een plek in Nederland en daarmee 
officieel inwoner. GW998f, zoals ze bij weten-
schappers bekend staat, is al bijna een BN’er. 
Uit dna van haar uitwerpselen blijkt dat ze ge-
boren is in de buurt van de Oost-Duitse stad 
Dresden. Bekend is dat ze begin 2018 voor het 
eerst in Nederland opdook, dat ze zwierf door 
Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel en 
daar in juni 31 schapen doodde bij één boer. 
Een maand later vestigde ze zich op de Noord-
Veluwe, waar ze nu vooral wild eet. Het laatste 
nieuws is dat ze een partner heeft gevonden. 
Het kan niet lang meer duren voordat er op de 
Veluwe een wolvenfamilie rondloopt. En mis-
schien komt daar nog een bij, want sinds 1 
maart heeft GW998f een buurvrouw. 
Dat de populatie snel kan toenemen, bewijst 
Duitsland. In 1998 liep daar de eerste wolf bin-
nen, nu telt dit buurland al zo’n vijfhonderd 
wolven. In Nedersaksen, tussen Hamburg en 
Hannover, leven achttien wolvenroedels en zijn 
vorig jaar tachtig welpen geboren. Die gaan 
over een of twee jaar allemaal zwerven en ste-
ken ongetwijfeld de Nederlands-Duitse grens 
over. 

Doodgeschoten
De meeste natuurorganisaties hangen de vlag 
uit. Eindelijk is de wolf  na 150 jaar – toen de 
laatste in Limburg werd doodgeschoten – weer 
terug. Nederland heeft er weer een toppredator 
bij. Ook de zwijnen, reeën, dam- en edelherten 
krijgen nu te maken met een natuurlijke vij-
and. Een kroon op het ecosysteem. Maar wat 
gaat de wolf, die een beschermde status heeft 
in Europa, nu werkelijk betekenen voor Neder-
land? Voor het natuurbeheer, de landbouw en 
de mens? 
De mens zelf heeft niet zo veel te vrezen, stel-
len zowel ecologen als jagers. De wolf valt zel-
den mensen aan, blijkt uit ervaringen in de rest 
van Europa. ‘De wolf ziet de mens niet als prooi 
en is zelfs bang voor mensen’, zegt Leo Lin-
nartz, werkzaam bij Ark Natuurontwikkeling 
dat samen met andere organisaties Wolven in 
Nederland heeft opgericht om ‘conflictarm 
met de wolf samen te leven’. Hij krijgt tijdens 
lezingen veel vragen over veiligheid. ‘Kan ik 
met mijn hond het bos in, kan ik daar wel trim-
men, fietsen, lopen met mijn kind? De mens zal 
moeten wennen aan de aanwezigheid van dit 
dier in zijn achtertuin’, zegt de mede-auteur 
van het boek De wolf terug. 
Theoretisch gezien zou Nederland plek hebben 
voor twintig tot misschien vijftig roedels, zo 
berekende Glenn Lelieveld in 2012, in zijn mas-
terscriptie aan de Vrije Universiteit Amster-
dam. ‘Deze scriptie gaat uit van de hoeveelheid 
prooien en geschikte gebieden en zegt niets 
over de uiteindelijke keuze van de wolf’, relati-

Nederland heeft er 
weer een toppredator 
bij. Na de zeearend is 
nu ook de wolf terug. 
Niet iedereen is daar 
gelukkig mee. ‘De vlin-
ders, vogels en reptie-
len zullen eraan gaan.’

Kroon op ecosysteem 
niet overal welkom

‘Meestal proberen ze 
zo’n predator in te sluiten 
en te vertrappen’

■  N AT U U R B E H E E R
Door Astrid Smit



1130 maart 2019 | jaargang 29bionieuws

we de open gebieden met zandverstuivingen en 
heide kwijtraken. De vlinders, reptielen en vo-
gels die daarvan afhankelijk zijn, zullen eraan 
gaan.’ 
Linnartz reageert laconiek. ‘De moeflons ho-
ren eigenlijk in de bergen thuis waar ze volle-
dig veilig zijn voor de wolven. Dus: of hij moet 
bergen aanleggen of afscheid nemen van de 
moeflon en nadenken over oplossingen. Dat is 
serieus natuurbeheer. Over een ding hoeft hij 
zich geen zorgen te maken. Die wolf komt er. Je 
kunt er donder op zeggen dat de wolf de hele 
Veluwe – een gebied van 100.000 hectare – be-
zet. Er is plek voor ongeveer vijf roedels. Het Na-
tionaal Park van 5.500 hectare kan ze niet bui-
ten houden. Sterker nog: er is een streven om 
alle gebieden met elkaar te verbinden. Dus ik 
zou meneer graag willen uitnodigen om mee te 
bewegen. Waarom neemt hij geen bewaakte 
schaapskudde?’ 

Goede alternatieven zijn er volgens Van Voorst 
tot Voorst niet. ‘De grove den machinaal verwij-
deren veroorzaakt schade aan de bovengrond 
en is zeer kostbaar. Een bewaakte schaaps-
kudde is ook geen optie. Dan zitten we met on-
natuurlijke grazers die die grove den er waar-
schijnlijk niet onder houden. Die eten hoofdza-
kelijk het gras uit de heide. Bovendien kost dat 
bakken met geld. Wij gaan dus keuzes maken 
en dat is vóór de Natura 2000-natuur zonder de 
wolf. Waarom zou je voor een diersoort een eco-
logisch systeem opgeven? Een beest dat je – als 
hij zich natuurlijk gedraagt – ook nooit ziet. Ik 
ben voor de wolf, maar niet in Nederland.’ Dat 
standpunt leverde hem al diverse doodsbedrei-
gingen. ‘Als je het feestje van de wolf niet viert, 
moet je kop er blijkbaar af.’ De directeur pro-
beert nu samen met andere landeigenaren er-
voor te zorgen dat de wolf binnen de Europese 
Unie beperkt bejaagd mag worden. 
Ook landbouworganisatie LTO is niet gelukkig 
met de wolf. Het wolvenplan dat de provincies 
eind januari lanceerden, komt de schapenhou-
ders dan wel tegemoet en vergoedt de komende 
drie jaar de schade van wolvenvraat, toch is het 
voor hen niet voldoende. ‘Wij betalen de reke-
ning voor dit natuurbeheer’, zegt Saskia Dui-
ves-Cahuzak, voorzitter van LTO-vakgroep 
Schapenhouderij. ‘Want wij krijgen alleen de 
primaire schade vergoed, dus de waarde van 
het schaap en de dierenartskosten. Dat de 
kudde na een wolvenbezoek minder melk geeft 
en minder en zwakkere lammeren voort-

brengt, wordt niet meegenomen.’ Daarnaast is 
de vergoeding voor het beschermen van de 
schaapskudde, zoals het plaatsen van hekken 
met stroomdraad, niet goed geregeld. Duives: 
‘Het is onduidelijk wat we krijgen, bovendien 
verschilt het beleid per provincie. Eigenlijk 
hebben we hier met twaalf plannen te maken.’ 
Afgelopen jaar hebben wolven –in totaal zijn er 
tien gesignaleerd – 166 schapen gedood. Aardig 
wat, maar relatief weinig ten opzichte van het 
aantal schapen dat door honden en vossen 
wordt gedood: jaarlijks vier- tot tienduizend.
Linnartz heeft eveneens kritiek op het wolven-
plan. De provincies zetten een eerste goede stap 
maar moeten er meer nemen. ‘Ze moeten actief 
de boer op zodat schapenhouders op tijd hun 
kudde beschermen. Je moet de wolf vanaf de 
eerste dag een klap op de neus geven met 
schrikdraad. Als wolven zich eenmaal speciali-
seren in schapen, krijg je ze daar niet snel van 
af. Dat is gebeurd in Frankrijk. Daar leunde de 
overheid jarenlang achterover.’ 

Buikpijn
Duives-Cahuzak kent de argumentatie van Lin-
nartz. ‘De gevestigde wolven kun je inderdaad 
de goede kant op sturen. Wij krijgen vooral 
buikpijn van de zwervende, de pubers die uit de 
roedel worden gezet en een nieuw territorium 
zoeken. Die pakken wat ze pakken kunnen. 
Daar zien we niet zo snel een oplossing voor. We 
houden ons hart vast als de welpen, die moge-
lijk dit jaar worden geboren, over een paar jaar 
gaan rondtrekken.’ LTO richt daarom samen 
met de provincie Gelderland een gebiedscom-
missie op, waarvoor alle partijen die te maken 
krijgen met de wolf worden uitgenodigd. En 
LTO gaat de wolf in de Europese Unie ter discus-
sie stellen. Duives: ‘Wat gaan we doen als er te 
veel zijn? Wij zijn voor beperking van de groei 
van het aantal wolven.’
Ook het provinciale wolvenplan sluit het af-
schieten van wolven op de lange termijn niet 
uit ‘als de populatie ecologisch groot genoeg is’. 
Linnartz denkt dat dat onnodig is. ‘Als Neder-
land vol is, lost dat zich vanzelf op. Wolven zijn 
territoriaal. Ze jagen elkaar gewoon weg of ster-
ven in onderlinge conflicten.  Er is meerdere 
malen aangetoond dat roedels uiteenvallen als 
je ze gaat bejagen. Dan krijg je te maken met 
jonge onervaren wolven die niet geleerd heb-
ben op wild te jagen en ravages kunnen aan-
richten bij schapenkuddes.’ 
Het laatst woord is nog lang niet gezegd. Half 
maart werden er twee moties in de Tweede Ka-
mer over de wolf aangenomen. Een van de VVD 
en CDA voor een breed maatschappelijk debat 
over de hervestiging van de wolf. En een van de 
SP en Groen Links waarin de beschermde sta-
tus opnieuw is bevestigd. Linnartz: ‘Met beide 
moties ben ik blij. We moeten er samen uit ko-
men en vooral in gesprek gaan.’ 

‘Als je het feestje van de 
wolf niet viert, moet je 
kop er blijkbaar af’

Eindelijk is de wolf  na 150 jaar – toen de 
laatste in Limburg werd doodgeschoten – 
weer terug. Nederland heeft er weer een 
toppredator bij. 
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