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De wolf is terug, en nu? 

 

Voor het eerst in honderd jaar is in Vlaanderen een wolf gespot. 

Het dier dook op in Limburg. In Duitsland en Nederland keerde 

de wolf al eerder terug. Tijd voor een wolvenplan? 

 

Welkom Wolf 

Het is zo ver. De wolf, ooit met uitsterven bedreigd, keert langzaam 5 

terug naar West-Europa. In Duitsland en Nederland zagen ze hem al eerder. Bij ons dook hij in 2011 

en in 2016 al eens op in Wallonië. Het was dan ook een kwestie van tijd voor hij ook in Vlaanderen 

zou worden opgemerkt. De vereniging Welkom Wolf keek er al enige tijd naar uit en vorige week was 

het dan zo ver: een wolvin stak de Nederlands-Belgische grens over in Bocholt. Dat ligt in Limburg. 

Het is de eerste keer in honderd jaar dat Vlaanderen nog eens een wolf op bezoek kreeg. 10 

 

Geen roedel 

De Limburgse wolf is een wijfje dat Naya heet. Dat weten we dankzij Duitse wetenschappers. Twee 

jaar geleden gaven ze Naya bij haar geboorte niet alleen haar naam maar ook een halsband met een 

zendertje. Via een soort gps-systeem konden ze het dier sindsdien volgen. Intussen weten we ook dat 

het om een eenzame wolf gaat, geen hele roedel. Maar volgens onderzoeker Koen Van den Berghe 15 

zullen er nog komen. “De dieren zullen zich blijven verspreiden. We zullen niet opieuw honderd jaar 

moeten wachten.” 

 

Mensenschuw 

Wolven zijn familie van de hond. Ze leven in het wild en zijn bijna overal ter wereld te vinden. Ze 

kunnen tot anderhalve meter lang worden en 65 centimeter hoog. Opvallend is hun sterke reukzin: 20 

een wolf kan tegen de wind in andere dieren ruiken, zelfs al bevinden die zich op 300 meter afstand. 

Ook kan hij heel goed zien in het donker. Wolven zijn vleeseters en daardoor kunnen ze een gevaar 

vormen voor schapen en geiten. Daarom werd er vroeger massaal op ze gejaagd. Ook nu vinden 

sommige Europese politici dat we ze maar beter afschieten. Welkom Wolf vindt dat niet. “Maar dit is 

wel het signaal om een ‘wolvenplan’ op te stellen”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. 25 

 

Plan 

In Nederland hebben ze al een wolvenplan. Het telt maar liefst 61 pagina’s en beschrijft hoe we met 

wolven moeten omgaan. “Zo’n plan helpt om afspraken te maken,” zeggen ze bij de vereniging 

Natuurpunt. “Wie doet wat als er een wolf opduikt? Hoe vermijden we conflicten tussen wolven en 

landbouwers? Welke schadevergoedingen zijn er als een wolf vee doodt? Hoe zorgen we ervoor dat 30 

de wolf veilig door onze natuurgebieden kan trekken? Dat staat allemaal in een wolvenplan.” Minister 

voor bosbeheer Joke Schauvliege laat de opmaak van zo’n plan nu onderzoeken. 

 

Slim 

Wolven zijn slim. Ze laten zich niet tegenhouden door rivieren of autostrades. Rivieren zwemmen ze 

gewoon over en autostrades steken ze zelfs over via een van de vele bruggen. Wat moet je dan doen 35 

als je een wolf tegenkomt? “Houd afstand, blijf rustig en houd honden aan de lijn”, luidt het advies. 

“Want dat geluk hebben we”, zeggen ze bij Welkom Wolf. “Wolven gaan mensen liever uit de weg.” 
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