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De Zoogdiervereniging vindt dat een toppredator als de wolf in principe thuis hoort in de
Nederlandse natuur. Nederland moet zich gezien de recente ontwikkelingen in Duitsland, goed
voorbereiden op de terugkeer van de wolf. De eerste voorbereidingen vinden nu al plaats, maar de
Zoogdiervereniging vindt dat deze concreter, transparanter en sneller moeten worden uitgevoerd.
De Zoogdiervereniging wil met de overheid en andere maatschappelijke organisaties bijdragen aan
de opstelling van een eerste wolvenmanagementplan voor de periode 2013-2018. In dit plan dient
concreet te worden aangegeven welke organisaties of personen welke verantwoordelijkheden
hebben m.b.t. monitoring, onderzoek, adequate bescherming, voorlichting, schadepreventie en
schadevergoedingen. Het instellen van een wolvenplatform met vertegenwoordigers uit alle
geledingen van de maatschappij is dringend gewenst om kennis en informatie uit te wisselen en snel
te kunnen reageren op de ontwikkelingen.
Terugkeer
Na een afwezigheid van ruim een eeuw is de kans groot dat er weer wolven in Nederland gezien gaan
worden. In Duitsland is het aantal wolven sinds 2000 gegroeid tot ca. 120 wolven en in Frankrijk
leven ruim 200 dieren. Ook in België is de wolf inmiddels weer waargenomen (in 2011 in de provincie
Namen). Het dichtstbijzijnde roedel wolven leeft op 200 kilometer van de Nederlandse grens. Een
afstand die een wolf gemakkelijk in vier nachten kan overbruggen. De komst van deze streng
beschermde soort is dan ook reëel. Waar en wanneer dit gebeurt, is echter moeilijk te zeggen.
Allereerst zullen zwervende dieren in Nederland terecht komen. Recent (2013) zijn er al meldingen
van een zwervende wolf vlak over de Duitse grens die op zoek is naar een territorium. Dergelijke
‘losse’ dieren kunnen jarenlang aanwezig zijn, zonder dat er zich een roedel vormt. De kans dat de
soort zich in Nederland vestigt of een roedel vormt is voorlopig uiterst gering. Factoren als de
afwezigheid van voldoende geschikt voortplantingsbiotoop (grote rustige en stille gebieden zonder
verstoring) en het drukke verkeer spelen daarbij een belangrijke rol. De kans op aanrijdingen met
verkeer is groot, wat de vestiging van een roedel in de weg staat.
Maatschappelijk debat
De wolf is op voorhand niet bij iedereen even populair. Er zijn beroepsgroepen (bijvoorbeeld
schapenhouders), maar ook particulieren, die schade aan gehouden dieren verwachten en in de
toekomst zullen ervaren. De risico’s hierop moeten op een heldere manier worden gecommuniceerd,
evenals de wijze waarop schade tot een minimum kan worden beperkt. Een ruimhartige
schadevergoeding en een juiste voorlichting zijn van essentieel belang, zodat schade aan gehouden
dieren niet leidt tot misverstanden of onheuse sentimenten. De wolf verdient een kans, met respect
voor de gevoelens van alle Nederlanders daarbij.
De Zoogdiervereniging wil van harte bijdragen aan een adequate voorbereiding op de komst van de
wolf!

