
Mens tegenover wolf
In de provincie Limburg is niet iedereen blij met de terugkeer van 
de wolf. Op dit moment leeft er één groep wolven. Zo’n groep 
wordt een roedel genoemd. Volgens deskundigen is er genoeg 
ruimte voor een tweede roedel wolven, maar niet iedereen wil dat. 
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De wolf staat op de lijst van Belgische bedreigde 
diersoorten. Vroeger kwamen wolven veel voor in 
ons land, maar begin 20ste eeuw waren ze helemaal 
uitgeroeid en verdwenen. Sinds 2018 is de wolf terug 
in Vlaanderen. Noëlla en August vormen een kop-
pel. Zij kregen al twee keer jongen. Niet alle jongen 
blijven leven. Vorige week kwamen twee jonge wol-
ven om in het verkeer.

Weg met de wolf
Boeren in Limburg klagen over de wolven. Ze zijn bang 
dat hun vee wordt gedood. Ook mensen die pony’s, 

alpaca’s of schapen houden, zijn er niet gerust op. De 
regering geeft geld aan mensen die hekken plaatsen die 
wolven tegenhouden. Maar kan zo’n hek een wolf echt 
tegenhouden? Daar wordt over getwijfeld. 

Boze wolf?
Veel mensen zijn bang dat ze plotseling tegenover 
een wolf zullen staan. Volgens experts zijn wolven 
ongevaarlijk. In de Europese Unie leven zo’n 10.000 
wolven. De laatste 20 jaar doodden zij geen enkel 
mens. In verhalen en sprookjes is de wolf helaas 
vaak de slechterik. Dat is niet in zijn voordeel. 
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> Volgens experts is er ruimte voor een tweede roedel wolven

in Limburg.
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Kenmerken van de wolf
Soort dier: roofdier
Familie: hondachtigen 
Grootte: tussen 1 en 1,5 meter van kop tot romp
Schofthoogte: 65 tot 80 centimeter
Lengte staart: 30 tot 50 centimeter
Kleur van de vacht: van beige tot rossig bruin, wit rond de nek
Oren: rechtopstaand
Voedsel: wat er maar te vinden is in zijn omgeving; bijvoorbeeld elanden, herten, everzwijnen, 
maar ook konijnen, hazen, vogels en afval
Samenleven: familiegroep met alfamannetje of -vrouwtje als leider
Jongen: blijven 2 jaar in de roedel en gaan dan op zoek naar een partner
Aantal nesten: 1 x per jaar
Soort nest: vossenburcht of -hol
Aantal jongen per nest: gemiddeld 4 tot 6 wolvenpups die blind worden geboren
Draagtijd: 2 maanden
Jongen mee op jacht: na 2 of 3 maanden


