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Verder lezen?
• www.wolveninnederland.nl
• www.wolfsregion-lausitz.de
• www.nabu.de/aktionenundprojekte/wolf/

De natuur kreeg hier weer de overhand en
het aantal wilde dieren nam snel toe, een
ontwikkeling die zich nu nog steeds voort-
zet. De verwachting is dat in Europa de ko-
mende decennia nog eens zestig miljoen
hectare landbouwgrond zal worden verla-
ten, een oppervlakte ter grootte van Frank-
rijk.
Vanuit de steeds groter wordende steden
komt steeds meer vraag naar ruige natuur.
Een romantisch beeld van ongerept en
woest. Een landschap om uit de dagelijkse
beslommeringen te ontsnappen. Nieuwe
natuurgebieden worden met elkaar ver-
bonden, binnen Nederland via de Ecologi-
sche Hoofdstructuur, op Europese schaal
via Natura 2000. Populaties herten, zwij-
nen en bevers nemen overal in Europa toe.
In hun kielzog volgen roofdieren als wolf
en lynx.

Beschermd De hernieuwde opleving
van de wolf is niet alleen te danken aan
nieuwe leefgebieden en de verbindingen

hiertussen. Ook de beschermde status van
de wolf heeft voor een belangrijk deel
hieraan bijgedragen. Na drie jaar voorbe-
reiding werd in 1982 de Conventie van
Bern van kracht, die door alle lidstaten van
de EU werd ondertekend. Hierin wordt de
wolf beschreven als een strikt te bescher-
men soort. Later kreeg dit verdere uitwer-
king via de Habitatrichtlijn. Beide verdra-
gen zorgen ervoor dat handelen in wolven
niet is toegestaan. Het leefgebied van de
wolf dient beschermd te worden en er
moeten soortgerichte beheerplannen wor-
den opgesteld. Slechts in uitzonderlijke
gevallen is jacht op de wolf toegestaan. Dit
kan alleen bij individuele ‘probleemdieren’,
of wanneer er sprake is van een bedreiging
voor de openbare veiligheid of volksge-
zondheid.
Grote commotie ontstond afgelopen win-
ter, toen Zweden besloot 27 van haar wol-
ven te bejagen tegen alle internationale
verdragen in. Zweden was echter niet het
enige land in Europa waar dit plaats vond.

Minder ophef werd gemaakt over Estland,
waar een jachtquotum van 140 wolven
werd ingesteld. De totale populatie be-
draagt hier 270 dieren. Hiernaast vindt er
in vele landen ook nog illegale jacht en
stroperij op wolven plaats.

Desondanks gaat het steeds beter met de
wolf. De bescherming neemt toe, aantal-
len groeien en populaties raken langzaam
weer aan elkaar gekoppeld. De wolf kan
een rooskleurige toekomst tegemoet zien.
Ook in Nederland!

Roeland Vermeulen (FREE Nature), 
Leo Linnartz (ARK Natuurontwikkeling) 
& Anja Oude Tijdhof (Zoogdiervereniging),
info@wolveninnederland.nl

In 2008-2009 werden er in Zweden 25 fa-
miliegroepen geteld: 15 wolvenparen en
ongeveer 10 tot 15 rondzwervende dieren,
met een totale schatting van 185 dieren.
Anno 2010 schat men de Zweedse popula-
tie op ongeveer 220 wolven, waarvan het
merendeel in centraal Zweden leeft. De
wolven breiden hun leefgebied langzaam
uit. Het noorden van Zweden is traditiege-
trouw het gebied van de Sami, de rendier-
hoeders, waar van oudsher geen wolven
geduld worden. Het zuiden van Zweden
biedt echter wel mogelijkheden. Er zijn
zowel grote bosgebieden als uitgestrekte
landbouwgebieden met een hoge dichtheid
aan mensen. Ondanks dit laatste hebben
de wolven zich hier toch gevestigd. Er zit
nu zelfs een wolvenroedel boven Goten-
burg en ook eentje ten noorden van Stock-
holm. 
Juist deze laatste roedel, slechts een uur-
tje rijden van Stockholm, is erg interes-
sant. Hij is actief in een ‘redelijk’
dichtbevolkte regio, grotendeels be-
staande uit kleine dorpjes, boerderijen,
landbouwgronden en bossen. Hier zijn
geen uitgestrekte bossen – waarmee
Scandinavië vaak geassocieerd wordt.
Hoewel deze wolven zich gevestigd hebben
in een gebied dat omsloten wordt door
Stockholm, de Oostzee en snelwegen, blij-
ken ze zich hier goed thuis te voelen. 

Reeën Onderzoekers van het ‘Scandulv
Scandinavian Wolf project’ hebben het al-
fapaar van de Stockholmse roedel gezen-
derd. Samen met Zweedse onderzoekers
heb ik deze twee wolven afgelopen winter
een tijd gevolgd om meer inzicht te krijgen
in gedrag, territoriumgebruik en prooi-
dierkeuze in deze omgeving. Dit blijkt heel

anders dan wat tot nu toe in Zweden is
waargenomen. Terwijl normaliter elanden
de voornaamste prooi zijn in Scandinavië,
bleek dit bijzondere paar praktisch de hele
winter te hebben overleefd op reeën, on-
danks dat er voldoende wilde zwijnen en
elanden aanwezig zijn. Het is moeilijk nu
al harde uitspraken te doen over waarom
dit zo is. Meerdere factoren spelen hierbij
een rol, zoals het antipredator gedrag van
de verschillende prooidieren, prooivoor-
keur, omgevingsvariabelen en wintercon-
dities. 
Een eerste blik op dit onderzoek laat zien
dat wolven ook in een relatief dichtbevolkt
gebied prima kunnen overleven. Een prooi-
dier als het ree blijkt al voldoende te zijn. 

Samenwerking Mensen uit Stock-
holm staan positief tegenover de komst
van de wolf en zijn zelfs nieuwsgierig naar
deze dieren. Veel mensen uit deze stad
houden van hun natuur en zijn er trots op
dat er weer wolven in de omliggende bos-
sen voorkomen. De bewoners van het plat-
teland staan er wat gereserveerder
tegenover. Zij vragen zich af hoe het zal
gaan met hun vee en de wildstand in de
bossen. De Zweedse overheid organiseert
samen met verschillende organisaties
voorlichtingsavonden voor omwonenden,
boeren en jagers. Naast informatie over
hoe met wolven in de omgeving om te
gaan, krijgen boeren indien nodig ook
compensatie voor nieuwe wolfwerende
hekwerken. Juist door goede voorlichting,
samenwerking en communicatie met deze
mensen en de jagers krijgt de wolf een
kans in dit gebied.

Bram Houben,
bram_houben@hotmail.com
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Van boven naar beneden:

Zenderen van een  wolf bij Canadees onderzoek

Onderzoeker bij prooiresten

Wolvenuitwerpselen 

Wolvenpoot

Wolven in Stockholm

Het afgelopen jaar haalden de wolven in Zweden al een aantal

keren het nieuws. Voornamelijk de wolvenjacht kreeg veel aan-

dacht van de pers. Maar wat niet zo vaak gezegd werd, is dat het

juist steeds beter gaat met de wolf in Scandinavië. Verschillende

organisaties in Zweden en Noorwegen zetten zich in voor de be-

scherming van de wolf. Onderzoeker Bram Houben vertelt erover.
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