
Plaats voor de wolf in Brabant
3 november 2022



Provincie Noord-Brabant
Brabantse landschap Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer
Brabantse milieufederatie



Femke Dingemans
directeur Brabantse Milieufederatie



• 19:20 uur: Welkom door dagvoorzitter Femke Dingemans
• 19:25 uur: Hoe beschermen Brabantse natuurorganisaties de wolf
• 19:30 uur: Lezing Johan Mees (provincie Noord-Brabant) over de wolf
• 20:30 uur: Discussie met diverse sprekers (Johan Mees provincie Noord-

Brabant, Lianne Schröder Natuurmonumenten, Bart van Ekkendonk herder van 
gescheperde kuddes)

• 21:15 uur: Borrel
• 22:00 uur: Einde borrel

Programma



• Vertel aan uw rechter buurman/vrouw wat u hoopt te leren tijdens deze lezing
• Wolven in de media, wolven in het natuurbeleid, wolven in Brabant en onze kijk 

daarop

1 | Welkom bij de lezing over de wolf



• Deelname aan Faunabeheereenheid (FBE)
• Organiseren van lezingen als deze
• Adviseren van onze achterban bij specifieke vragen

1 | Hoe beschermen Brabantse 
natuurorganisaties de wolf



“Je moet huilen met de wolven in het bos.”

- Nederlands spreekwoord -



Johan Mees
Provincie Noord-Brabant



Inhoud
1. De wolf is terug 

2. Feiten en fictie

3. Historie

4. Herkomst en verspreiding

5. Rol in de natuur

6.  Wetgeving en beleid

6. Monitoring en schade 

7. Preventieve maatregelen 

8. Wolven herkennen

9. Samenleven met wolven
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Verschil in wereldbeelden
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Europese wolf (Canis Lupus)

 Inheems 
 Variatie in kleur en grootte
 Familieverband (roedel)
 Paartijd februari, pups apr/mei
 Na +/- 2 j. volwassen
 Territoriaal
 Van wildernis tot 

cultuurlandschap    
 Specialist wilde hoefdieren
 Efficiënte jager
 Schuw, opportuun, intelligent
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Jacht en vervolging 
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Prehistorie, veel waardering voor de wolf
 Vanaf 16e eeuw intensief bestreden  
Eind 19e eeuw uitgestorven in West-Europa
Rest-populaties in afgelegen gebieden
Dieptepunt wolvenpopulatie in jaren ‘60



De wolf keert terug
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• Europese Natuurbescherming
• Natuurontwikkeling
• Val IJzeren gordijn
• Leegloop platteland, ‘rewilding’
• Bewustwording natuur en milieu
• Verandering mens-dier relatie



Ook andere predatoren keren terug…
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Europese wolven populaties 

Bron: De Groot et al. (2016) 16



Verspreiding in Europa



Gevestigde wolven Benelux en Duitsland 



Wolven in Nederland 
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2015 Eerste wolf in Nederland
2017 Meer zwervende wolven 
2018 1e territorium (Veluwe)
2019 2 territoria en voortplanting
2020 4 territoria en voortplanting
2022      6 territoria? 



Waar blijven de wolven in Nederland?
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Doodsoorzaken en bedreigingen
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• Verkeer
• Stroperij
• Natuurlijk
• Ziektes
• Hybridisatie



Wolven in Brabant
2017 Helenaveen GW680f (Naya †)

2019 Boekel GW1479f (Noëlla)

2020 Hedikhuizen GW1554m (Billy †)

2020 Groote Heide GW1625m (gevestigd)

2020 Berghem GW1920m (?)

2021 Dinteloord GW2089m (?)

2021 Engelen GW2402m (?)

2021 Steenbergen GW1954m (HEK)

2022 Chaam, GW2419m 

2022 Eindhoven GW2432m († HEK)

2022 Weert GW2433m († HEK)
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Gevestigde Wolf (GW1625m)

 Frans-alpine afkomst

 Groote Heide 

 Leefgebied 400 km2

 Ook aan Limburgse zijde

 Belgische roedel op 25 km

 Leefgebied vastgesteld 
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Zwervende wolf (2021/22)

GW2402m (HW22)



Wolven en biodiversiteit 
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Wat zegt de wet?

 In EU strikt beschermde soort

 Doden, vangen of verstoren mag niet

 Vaste rust- en verblijfplaatsen ook beschermd

 Sommige EU-lidstaten beheren 
‘probleemwolven’ (derogatie) 

 Provincies zijn bevoegd gezag

 Wet verplicht dierhouders om vee te 
beschermen tegen roofdieren

 Direct ingrijpen altijd mogelijk bij acuut gevaar 
volksgezondheid
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Beleid en organisatie

• Provincie: 

Bevoegd gezag, opdrachtgever onderzoek en 
monitoring, tegemoetkoming schade, subsidie 
preventieve maatregelen, pilots, wolvencommissie

• BIJ12: Afhandeling schade, databeheer, communicatie

• ODBN: Vergunning en handhaving

• Zoogdiervereniging: Wolvenmeldpunt en monitoring

• Wageningen universiteit: Onderzoek, DNA-analyse 

• Wolvencommissie : Adviseren provincie
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Actieve monitoring
• Uitwerpselen, haren, urine, 

oestrusbloed, prenten, 
loopspoor, restanten van 
prooidieren

• Foto, film, zichtwaarnemingen
• 100 m, gesnoerde draf, 

dubbelprent
• Dode wolf
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Opnames GW1625m 
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Schade aan gehouden dieren

• Schapen (>95%)

• Roedel kan grotere dieren aanvallen

• Aantonen wolf d.m.v. DNA-analyse

• Indien wolf of twijfelgeval, wordt schade  
100% vergoed 
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Preventieve maatregelen

 Informatie delen

 Ophokken 

 Wolfwerende rasters

 Kuddewaakhonden

 Fladderlinten

 Runderbegrazing in kuddeverband

 Aanbod wilde hoefdieren

Commissie adviseert:
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‘Schapen beschermen is wolven beschermen en 
omgekeerd…’



Stroomrasters voorkomen schade
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Wolven herkennen
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Hond versus wolf
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Wolven zien…
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 Relax en geniet!

Maak foto of filmpje

 Hond aan de lijn

 Voer of lok de wolf niet

Meld waarneming op:

www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien
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Wat, als ik een wolf tegenkom?



Hoe verder…?

 Wolf verdwijnt niet meer uit Brabant
 Leren samenleven met wolf
 Vee beschermen 
 Begrip voor angst en zorgen
 Voorlichting en ondersteuning

Vragen: Wolf@Brabant.nl



Bedankt voor uw aandacht 
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