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Het is wachten op de volgende drol 
We moeten de wolf, zijn leefgebied en zelfs zijn prooi 
beschermen!

Oud Reemst heet de werkschuur van Natuur-
monumenten op Planken Wambuis (Zuid 
Veluwe).De enorme schuur ligt verscholen in 
het groen. Vandaar starten diverse wande-
lingen. Je kijkt meteen een schitterende laan 
in, rechts akkers en velden. Loopt er daar één 
rond?
In de werkschuur wacht een bak koffie. 
Boswachter Frank Theunissen schuift even 
later aan. Het gesprek kan beginnen en het 
zal vooral gaan over de hoofdpersoon van dit 
interview: de Wolf. 

Toch wil ik eerst Frank Theunissen even voor-
stellen. Hij is 61 jaar, en komt uit de politiewereld. 
Sinds 1990 is hij boswachter bij Natuurmonu-
menten. Frank: “Ik besefte te laat dat ik dit eigen-
lijk wilde gaan doen. Ik wandelde met m’n ouders 
al in het Deelerwoud en was altijd al met natuur, 
vogels en dergelijke bezig, maar ik kwam gewoon 
niet op het idee om een groene opleiding te 
gaan doen.” Na zijn opleiding op de Politieschool 
Heerlen ging hij werken bij de gemeentepolitie 
in Nijmegen. Vandaar maakte hij de overstap en 
kwam dus uiteindelijk toch in het groen terecht.
De Wolf, daar gaan we het dus over hebben en 
Frank zegt meteen: “Je weet dat het een gevoelig 
onderwerp is hè?” Ik weet het, maar vandaag 
wil ik horen wat deze twitterende en bloggende 
boswachter er over te vertellen heeft. 

Frank Theunissen

De terugkeer van de wolf is 
officieel een feit 
Frank: “Toen de eerste wolf in 
maart 2015 in Nederland werd 
gezien was de opwinding groot. 
Zo’n groot roofdier waren we niet 
meer gewend. Paste dat nog wel in 
onze natuur? De wolf werd onder-
werp van studies, nota’s, overleg, 
programma’s, plannen en vooral 
discussies. En die discussies zijn in 
de afgelopen jaren feller en meer 
gepolariseerd geworden. Het is 
duidelijk, er zijn voorstanders en 
tegenstanders en die worden het 
voorlopig niet eens. De belangen 
zijn kennelijk te groot maar onder-
tussen groeit de populatie wolven 
rustig verder. Met de vestiging van 
het paar op de Noordelijke Veluwe 
in 2018 werd de terugkeer van de 
wolf naar Nederland officieel een 
feit”. 

Op het platform “Wolven in Neder-
land” lees ik dat de moeder van het 
roedel op de Veluwe oorspronkelijk 
uit de Oost-Duitse deelstaat Bran-
denburg komt. Als halfvolwassen 
puber ging ze in 2017 op de loop. 
Op zoek naar een nieuwe leefom-
geving, op zoek naar een maatje 
waarmee ze haar eigen gezin zou 
kunnen stichten. De wolvin stak 
begin 2018 onze grens over. Ze 
zwierf door noordelijk Nederland, 
ruim 600 km van haar geboorte-
streek. Met dat typerende drib-

belpasje (aldus Frank) kan zo’n dier 
flinke afstanden per dag afleggen. 
Op 26 juli 2018 werd haar eerste 
drol gevonden op de Veluwe, 
haar nieuwe woongebied. In de 
maanden daarna dook de vader 
op, afkomstig uit het Duitse Neder-
saksen. Samen struinden ze over 
de Veluwe. Het paartje werd in 
april 2019 voor het eerst gefoto-
grafeerd met een cameraval van 
de Zoogdiervereniging. De wolvin 
was toen al zwanger. Een maand 
later werden zeker drie welpen 
gezien. In 2020 kreeg dit paar 
opnieuw jongen. De welpen blijven 
één tot twee jaar bij hun ouders. 
Het tweede jaar helpen ze met 
het grootbrengen van hun nieuwe 
broers en zusjes. Ze passen op als 
de ouders op jacht gaan, maar gaan 
ook al mee met de jacht. Aan het 
einde van dat seizoen of tegen de 
paartijd van de ouders werden de 
tweejarige wolven weggejaagd 
omdat ze geslachtsrijp waren. 

En na een half jaar zijn ze 
beiden dood  
In het zuiden van de Veluwe 
vestigde zich in 2020 een wolvin. 
Het bleek een wolf uit het nest van 
2019 van het noord Veluwe roedel 
te zijn. Een echte Nederlandse wolf 
dus. Zij werd gevonden door een 
partner uit Duitsland en bleek in 
februari van dit jaar zwanger. Frank: 
“We waren hartstikke blij. Hadden 
we toch zomaar een wolvenpaar in 
ons werkgebied. Het was het eerste 
geregistreerde paar in een terrein 
van Natuurmonumenten. 
 
Wild spotten op Oud-Reemst

Welkom op Oud-Reemst
Kom hier wild spotten vanaf een stoere 

observatiepost. Grote kans op een 
ontmoeting met onze 'Big Five'. Op 

de Noord- en de Zuidakker scharrelen 
edelherten, reeën, zwijnen, halfwilde 

pony's en runderen. In de bosrand kun je 
speuren naar sporen.

De heide Moeit in augustus. Dan zoemt 
en gonst het hiervan insecten en ontdek 

je prachtige vlinders.
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We merkten in het voorjaar al dat er iets was 
veranderd in ons gebied. Herten liepen ineens op 
andere plekken dan normaal en ook in andere 
groepjes. Als je dagelijks in een gebied bent en 
wild monitort, dan valt dat op. In mei vonden 
we pootafdrukken en uitwerpselen van een wolf 
en daarmee kregen we de verklaring voor het 
veranderde gedrag van het wild. Ik werk al jaren 
op de Veluwe, maar toen ik wist dat er een wolvin 
leefde voelde alles anders. De natuurbeleving 
heeft ineens een mysterieus tintje gekregen en 
je voelde gewoon dat de dynamiek in het gebied 
verandert was. Heel bijzonder. Maar de kans dat je 
haar te zien krijgt is nihil. 

W�S�In mei vonden we pootafdrukken 

en uitwerpselen van een wolf

Waar moet je op letten als je een wolf ziet?
Mocht je ooit een wolf in het wild tegen komen dan mag je jezelf erg gelukkig prijzen. 
Wolven worden namelijk zelden gezien. Een roedel wolven van 2 tot 10 dieren heeft 
een groot leefgebied van circa 250 vierkante kilometer. Daarbuiten leven rondzwer-
vende jongvolwassen wolven in nog lagere dichtheden. Bovendien hebben ze een 
goede schutkleur en een natuurlijke angst voor mensen.  
 
Kenmerken:
• Vacht beige tot rossig bruin
• Geleidelijk overgaand in grijzige bovenkant, met een onduidelijk donker zadel
• Wit rondom de bek
• Lange, stevige poten
• Dik behaarde, naar beneden hangende rechte staart
• Spitse rechtopstaande, naar de top toe iets afgeronde oren
• Brede, krachtige kop, waardoor de oren verder uit elkaar staan dan bij een hond
• Rechte rug 

Wat moet je doen als je toch een wolf tegen komt 
Respecteer de wolf en bekijk het dier in alle rust.
Neem langzaam afstand van de wolf. Op die manier verstoor je het dier niet.
Mocht je een hond bij je hebben, houd die dan aan de lijn.
Loop de wolf niet achterna.
Voer de wolf niet. Op den duur kunnen de dieren hierdoor opdringerig naar mensen toe 
worden.
Komt de wolf te dichtbij, gebruik dan je stem en maak gebaren.

Keutels
Keutels van wolven bevatten erg 
veel kalk, botresten en haren van 
prooidieren. Ze hebben een kleine 
draai aan het uiteinde. Omdat 
wolven hun keutels gebruiken om 
hun territorium te markeren laten 
ze deze vaak achter op kruispunten 
van wegen, midden op paden, 
kleine heuveltjes of andere opval-
lende plekken. 

Pootafdrukken  
De pootafdruk is niet te onder-
scheiden van die van de hond. 
Gemiddeld is hij smaller dan bij de 
hond, er is bijna een lijn te trekken 
tussen de middelste en buitenste 
tenen. Een heel lang spoor, in 
sneeuw of zand, zonder menselijke 
voetstappen in de buurt en zonder 
frequente afdwalingen zou kunnen 
wijzen op een wolf. 

Bron: Website Wolven in Nederland

Een kartonnen wolf bedoeld voor educatieve 

doeleinden

We zullen de wolf zelf, zijn leefgebied  

maar ook zijn prooi beschermen  

(foto: F. Theunissen)
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We plaatsten cameravallen en hadden binnen 
de kortste keren een flink aantal schitterende 
opnames. We maakten vanuit Natuurmonumenten 
de keuze deze beelden met het brede publiek te 
delen zodat mensen kennis konden maken met 
het gedrag van wolven in hun natuurlijke omge-
ving. We zijn begonnen met de filmpjes die we 
maakten te bloggen op de site van Natuurmo-
numenten. Later ging ik ook twitteren. Het helpt 
misschien de mensen een beter inzicht te geven 
met welk dier we te maken hebben.” De reacties 
zijn vaak positief maar helaas krijgt hij ook de 
nodige bagger over zich heen. Je maakt niet altijd 
vrienden als je het voor de wolf opneemt zo blijkt, 
maar daar ligt hij niet wakker van. 

Helaas, het is nu eind oktober en beide wolven 
zijn dood. Het drachtige vrouwtje werd met 8 
jongen in haar buik doodgereden op de N224 
bij Ede en het mannetje werd een paar weken 
geleden, op 1 oktober, doodgeschoten.  
Ik zie dat hem dit niet onberoerd laat. Niet alleen 
is hij er triest door, hij is ook geïrriteerd. Frank: 
“Waarom geen snelheidsbeperkende maatregelen 
genomen? We vragen daar al jaren om bij de pro-
vincie Gelderland omdat er jaarlijks vele tientallen 
zwijnen, herten en reeën sneuvelen door aanrij-
dingen en afgelopen maart dus ook een wolf. We 
kunnen er op wachten dat ook overdag een groep 
edelherten een keer die N224 over dendert, ach-
ternagezeten door jagende wolven. Met mogelijk 
alle gevolgen van dien. En dan zeker de schuld bij 
de wolven leggen. 

Het afschieten van de wolf is een criminele daad 
en getuigt van een enorme bekrompenheid en het 
gebrek aan kennis over wolven. Het doden van 
een territoriale wolf zorgt namelijk alleen maar 
voor onrust en meer wolvenbewegingen. Het 
vrijgekomen territorium wordt gewoon weer door 
andere wolven ingenomen. 
Volgens Frank staat of valt alles met goede 
voorlichting, zowel aan de bezoekers van onze 
natuurgebieden, als aan mensen die beroepsmatig 
met de wolf te maken hebben, zoals jagers en 
veehouders. De wolf staat er nogal negatief op 
en dat komt soms voort uit angst en onwetend-
heid; onbekend maakt onbemind. Maar helaas ook 
omdat er tegengestelde belangen spelen. Discus-
sies zullen er nog wel een poos blijven, maar 
ondertussen begint men er ook aan te wennen: 
de wolf is definitief terug en dat betekent dat men 
de consequenties daarvan moet inzien.  

De ecologische kringloop is gesloten  
Frank: “We zullen de afspraken die we in Europa 
gemaakt hebben, vastgelegd in het Verdrag van 
Bern, moeten respecteren (zie kader). Daarin 
hebben we afgesproken dat we de wolf zelf, zijn 
leefgebied maar ook zijn prooi zullen beschermen. 
We moeten ons als terreinbeheerders en over-

heid dus heel serieus afvragen of 
we wel op deze manier met het 
jaarlijks afschieten van duizenden 
edelherten, zwijnen en reeën door 
moeten gaan, terwijl we een grote 
predator in onze gebieden hebben 
terug gekregen. De wolf zou toch 
een veel prominentere rol in dat 
populatiebeheer moeten krijgen?  

Met de komst van deze grote pre-
dator (en al eerder de zeearend) is 
de ecologische kringloop gesloten. 
Frank: “We moeten vertrouwen op 
de natuurlijke processen, want dat 
regelt zich zelf wel. Een wolf eet 

per dag zo’n 4 à 5 kilo vlees. Dat 
maal 365 dagen en je kunt bij bena-
dering uitrekenen hoeveel prooi-
dieren er nodig zijn voor één wolf. 
Prooidieren die je dus niet hoeft af 
te schieten.  
Toen de eerste wolf zich vorig jaar 
in ons gebied vestigde hebben we 
daarom als Natuurmonumenten 
besloten om voorlopig te stoppen 
met het afschieten van de vrou-
welijke dieren en de kalveren; de 
predator heeft het wild nodig. Bij 
tellingen dit jaar bleek dat veel 
edelhertkalveren als sneeuw voor 
de zon verdwenen waren.  

Wettelijke regels en het Verdrag van Bern  
Elke provincie is vanuit de Wet natuurbescherming zelfstandig verant-
woordelijk voor de uitvoering van beleid voor de wolf. Omdat wolven 
grote afstanden afleggen en territoria zich niet aan provinciegrenzen 
hoeven te houden is een interprovinciale samenwerking en beleidsuit-
voering gewenst. De samenwerking verloopt via het Interprovinciaal 
overleg (IPO) en gezamenlijke uitvoeringstaken zijn belegd bij BIJ12. 
Daarbij wordt via het IPO afstemming van beleid gezocht. Er is een 
interprovinciaal wolvenplan opgesteld dat te vinden is op de site van 
Bij12.
 
De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie BIJ12 heeft uitvoeringstaken 
op het gebied van monitoring, databeheer, onderzoek, preventie 
en afhandeling van faunaschades. BIJ12 wordt hierin aangestuurd 
door de provincies en kan gemandateerd ook namens de provincies 
als opdrachtgever fungeren voor werkzaamheden die door derden 
worden verricht. Een voorbeeld daarvan is het taxeren van schades 
ten behoeve van tegemoetkomingen. In BIJ12 werken o.a. de vol-
gende organisaties samen: de Zoogdiervereniging (Wolvenmeldpunt en 
monitoring), Wiberg Taxaties B.V. (Taxaties), Wageningen University & 
Research en het CE-wolf consortium (DNA-analyses).

Dieren zullen hun gedrag aanpassen en plekken mijden waar ze zich onveilig voelen 

(foto: F. Kats)
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Voornaamste wettelijke kaders  
De wolf is aangewezen als strikt beschermde soort in het Verdrag van Bern en in 
Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn. Een ander internationaal juridisch kader vormt 
het verdrag van Washington (CITES). Dat verdrag is relevant voor het vervoeren van 
dode of levende wolven of delen daarvan. Binnen Europa wordt, afhankelijk van de 
specifieke status van de wolf in de Habitatrichtlijn, op verschillende wijze invulling 
gegeven aan de bescherming van wolven, in de praktijk loopt dit uiteen van strikte 
bescherming tot een bepaalde mate van getalsmatig beheer. Op 30 juni 2014 is de 
wolf in Nederland aangewezen als beschermde inheemse diersoort (Staatscourant 
18306). Het opzettelijk doden, vangen of verstoren van wolven is verboden op grond 
van artikelen 3.5 en 3.6 van de Wet natuurbescherming. Voor bestaande houders 
van in gevangenschap geboren en gefokte wolven wordt vrijstelling verleend van 
het verbod om de dieren of daarvan afkomstige producten, onder zich te hebben. Op 
grond van artikel 7.8 van de Wet natuurbescherming is de Nederlandse strafwet van 
toepassing op eenieder die zich in de exclusieve economische zone schuldig maakt 
aan overtreding van regels gesteld bij of krachtens de artikelen 3.5 en 3.6 van deze 
wet. 

Bron: website BIJ12 

De wolf is aangewezen als strikt beschermde soort (foto: F. Theunissen)

 

Hoeveel wolven passen er in 
ons land  
Frank: “Nou dat kunnen die dieren 
heel goed zelf bepalen. In de 
komende jaren zullen ze ons land 
verdelen in voor hen geschikte 
territoria en daar zullen we met z’n 
allen op moeten anticiperen”. Hij 
zegt dat hij het verhaal zal blijven 
vertellen, meer kan hij niet doen. 
Hij werkt mee aan radio en tv-
programma’s en blijft met de media 
praten. Hij baalt van de sensationele 
berichtgeving hier en daar. Het is 
alsof de lobby om de wolf in een 
negatief daglicht te stellen het wint, 
maar hij blijft de luis in de pels. Het 
zullen geen leuke jaren worden, de 
discussies verharden. Het dood-
schieten van de wolf onlangs is op 
dit moment een triest dieptepunt. 

Hij is blij met het in oktober ver-
schenen rapport van Hugh Jansman 
(Wageningen University & Research) 
waarin de situatie rondom de wolf 
wetenschappelijk wordt uitgezocht 
en toegelicht. Onderzoeker Hugh 
Jansman, ecoloog bij WENR spreekt 
van een unieke situatie. Nooit 
eerder vestigde de wolf zich in een 
land met zo’n hoge mens- en vee-
dichtheid. Het rapport schetst een 
duidelijk beeld van de groeiende 
wolvenpopulatie in ons land en de 
herkomst ervan. In de periode 2015-
2021 zien de onderzoekers dat de 
wolven actief zijn op bijna de helft 
van het Nederlandse landoppervlak. 
Er zijn zes globale hotspots te zien: 
één in Drenthe, twee in Overijssel, 
twee in Gelderland en één in 
Noord-Brabant. Er zijn grofweg vier 
corridors vastgesteld, plekken waar 
sprake is van een concentratie van 
bewegingen. De verwachting is dat 
er de komende jaren meer wolven 
Nederland zullen aandoen. 

Frank: “Wij begrijpen heel goed dat 
een schapenhouder zijn schapen 
niet wil laten opvreten door een 
wolf, dus er moet ruimhartig worden 
vergoed en gesubsidieerd, maar met 
Hugh Jansman verbaast het mij dat 
er zo weinig gebruik gemaakt wordt 
van de subsidiemogelijkheden voor 
b.v. elektrische afrasteringen. Als 
een wolf tegen een stroomdraad 
aanloopt leert het dier snel genoeg 
dat ie daar uit de buurt moet blijven. 

Waarschijnlijk zijn ze opgegeten door wolven. 
We zijn nu aan het monitoren wat er allemaal 
gebeurt, maar ik weet bijna zeker dat de hinden 
er wel wat op vinden. Wij hebben gemerkt dat 
hoewel ze deze predator niet kennen, het wel 
ergens op hun ‘printplaat’ staat. Ze gedragen zich 
anders sinds zijn komst en dat is alleen maar goed 
voor flora en fauna. Dieren zullen hun gedrag aan-
passen en plekken mijden waar ze zich onveilig 
voelen. Op die plekken krijgt de verjonging van 
het bos weer een kans. En de prooiresten die de 
wolven achterlaten bieden kansen voor aaseters 
als de raaf”. 
 
Op de site van Wolven in Nederland lees ik 
later: “Als toppredator oefenen wolven een 
grote invloed uit op het ecosysteem. Niet alleen 
rechtstreeks door de aantallen prooidieren te 

reduceren, maar vooral ook indirect 
door de zogenaamde ecologie van 
de angst. Geen enkel prooidier wil 
eindigen in de bek van een pre-
dator. Prooidieren mijden plekken 
waar ze wolven tegen kunnen 
komen of waar ze veel gevaar 
lopen. Hierdoor krijgt rondom een 
wolvennest ruigte en bosverjon-
ging een kans. (Waar de wolf leeft, 
groeit het bos, luidt een Russisch 
gezegd.) Wolven zorgen niet alleen 
door jacht, maar ook indirect voor 
lagere aantallen prooidieren. Door 
stress bij prooidieren hebben deze 
een verlaagde hormoonspiegel en 
daarmee een verminderde vrucht-
baarheid”. 
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Maar dan moet je dat wel consequent doen, want 
anders heeft het geen zin. Zelfs in hotspots als de 
Veluwe en Drenthe waar de wolf schade heeft 
veroorzaakt zie je dat er weinig subsidie wordt 
aangevraagd. Officieel moet een gebied wel eerst 
worden aangemerkt als wolvengebied en dat 
gebeurt als er is aangetoond dat een wolf een half 
jaar in een gebied aanwezig is. Zolang dat niet het 
geval is wordt er geen schade vergoed en worden 
er geen investeringen gesubsidieerd. Frank vindt 
dan ook dat heel Nederland gewoon tot wolvenge-
bied moet worden verklaard. Met DNA kan worden 
vastgesteld of een schaap of ander dier is gedood 
door een wolf of door een hond. Als veehouders 
de juiste maatregelen nemen en zich houden aan 
de zorgplicht voor hun vee, dan komt het uiteinde-
lijk wel goed. 

Frank: “Die wolf gaat echt niet meer weg. De 
mensen die roepen dat Nederland te klein is voor 
wolven hebben al ongelijk gekregen. De wolf 
heeft zich immers al in ons land gevestigd en de 
populatie neemt verder toe. De komende gene-
raties Nederlanders groeien op met het besef 
dat er wolven in ons midden wonen. Er zal een 
evenwicht komen zoals elders, b.v. in Oost-Europa, 
waar de wolf nooit weg is geweest. Daar leeft de 
mens samen met wolven en je hoort zelden over 
incidenten. We moeten misschien niet steeds het 

Met dank aan Frank die tijd voor 
me vrij maakte. Voor de blogs en 
fascinerende filmpjes eenvoudig 
intikken: blogs Frank Theunissen. 
Op de websites van de volgende 
organisaties vond ik veel waarde-
volle aanvullende informatie:De Veluwe is een ideaal leefgebied voor de wolf

Tot nu toe kenden we alleen bezorgde  

verhalen over de wolf via de bezongen  

Troika van Drs P

wiel uit willen vinden en ons dus 
daar gaan oriënteren. Uiteindelijk 
zullen we beseffen dat het voor ons 
ecosysteem een zegen is dat hier 
wolven leven”.

Tekst: Wil Kroon.   
Foto’s: Henk Breman

Natuurmonumenten:  
https://www.natuurmonumenten.
nl/standpunten/wolf
Wolven in Nederland:  
https://www.wolveninnederland.nl
BIJ12 - https://www.bij12.nl 

Wageningen University & 
Research:  
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-
resultaten/onderzoeksinstituten/
environmental-research/show-
wenr/we-moeten-leren-samen-
leven-met-de-wolf.htm


