Achtergrond

Wolf wil vooral schaap
De komst van de wolf naar Nederland is aanstaande.
Wolven vormen een risico voor de veehouderij; met name
de schapenhouderij moet op haar hoede zijn.
Judith waninge

D

e wolf maakt zijn opmars in
Europa. In de grensstreek met
Duitsland zijn al meerdere wolven gesignaleerd (zie figuur 1). In Duitsland leven nu ongeveer 180 wolven, maar
dit aantal groeit. Over tien jaar zullen de
wolven ook in Nederland deel uitmaken
van het wild, zegt Roeland Vermeulen van
het platform Wolven in Nederland. Het is
moeilijk te voorspellen waar de wolven
zich zullen vestigen, maar de Veluwe lijkt
logisch gezien de reeënpopulatie daar. De
wolf moet echter eerst vele barrières overwinnen om de Veluwe te bereiken, zoals
snelwegen, sporen en rivieren. Daarom
zouden zij zich ook in de cultuurlandschappen in de grensstreken van Limburg,
Gelderland en Overijssel kunnen vestigen.

Welke dieren lopen gevaar?
Een wolf is een roofdier en vooral kleinere
dieren, zoals schapen, geiten, kalveren en
veulens die ’s nachts ‘onbeschermd’ buiten
lopen zijn een gewilde prooi. Maar ook
volwassen runderen en paarden, honden,
katten en pluimvee kunnen ten prooi vallen aan hongerige wolven, al zijn kippen
normaal gesproken niet interessant
genoeg, omdat die te klein zijn. En volwassen koeien zijn over het algemeen te groot
om aan te vallen. Een wolf heeft ongeveer
3 tot 4 kilo vlees per dag nodig, maar kan
ook in één dag 10 kilo vreten en dan
dagenlang niets. In het wild vreten wolven
vooral grote hoefdieren, zoals reeën, edelherten en zwijnen, maar als er onvoldoende wild voorhanden is, gaan ze op zoek

Figuur 1
Verspreiding van de wolf in Duitsland en aangrenzende landen, januari 2012. (bron: NABU)
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naar alternatieven. Dat kan vee in natuurgebieden zijn, zoals schapen en zoogkoeien,
maar ook hobbydieren om de boerderij
zijn niet veilig.

Het vee beschermen
De wolf gaat ’s nachts op jacht. In Duitsland
zijn er goede ervaringen opgedaan met het
beschermen van schaapskuddes tegen
wolvendoor ’s nachts een flexibel net over
de kudde te plaatsen. Ook een waakhond
die is opgeleid om de kudde te beschermen kan een grote dienst bewijzen. Een
wolf is een slimme jager en een sloot of
wildrooster vormen geen belemmering.
Met gemak zwemt de wolf over een sloot
en een bewoonde buurt schrikt niet af. Een
stroomdraad rondom de gehele wei is wel
een maatregelen die de wolf afschrikt. Ook
zal dit roofdier geen stallen binnendringen,
waardoor ’s nachts opstallen ook een goede
maatregel is om de kudde te beschermen.
Herkennen schade door wolf
Of een dier gedood is door een hond of een
wolf, is te zien aan het dode dier. Wolven
hebben scherpe tanden en een sterke kaak
waarmee ze volwassen prooien bij de hals
grijpen en laten stikken. Een prooi van een
wolf heeft geen krabsporen. Een hond veroorzaakt grote wonden aan poten, lenden,
buik, hals, bijna willekeurig. Een hond is
een slordige ‘bijter’ waardoor er veel bloedsporen aanwezig zijn. Daarnaast zal een
wolf de ingewanden uit zijn prooi halen.
Bij twijfel kan sectie uitsluitsel geven.
Onderzoeksinstituut Alterra is bezig met
een beleidsadvies over de gevolgen van de
komst van de wolf naar Nederland, waarbij
ook een vergoedingssysteem wordt meegenomen voor eventuele schade. Dat laatste
omdat de wolf een beschermd dier is.
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