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Als gevolg van de groeiende wolvenpopulatie in Vlaanderen en de aanvallen van wolven op vee werd 
aan ILVO advies door het kabinet “Beleidsdomein Landbouw en Visserij” gevraagd over de aanpak van 
de situatie (september 2021). ILVO voerde tot heden zelf geen (praktijk)onderzoek uit omtrent de risico’s 
van wolven voor schade aan het vee van professionele veehouders in Vlaanderen. ILVO heeft zijn advies 
daarom gebaseerd op  literatuuronderzoek en dus op wetenschappelijke artikelen en andere beschikbare 
informatie van betrouwbare bronnen (bv. INBO).  

Ecologie van wolven  

Zoals welgekend zijn de populaties van verschillende roofdieren in opmars sinds eind vorige eeuw. In 
recente jaren is ook de wolf, die al een paar eeuwen niet in Vlaanderen te bespeuren was, terug gekeerd. 
Een gunstige combinatie van tal van factoren zorgt voor deze toename, zoals snelheid van voortplanting, 
mogelijkheid om zich ver te verplaatsen en zich aan te passen aan nieuwe (o.a. verstedelijkte) gebieden. 

De wolvenroedel die zich heeft gevestigd in Limburg zou actief zijn in een territorium van ongeveer 400 
km² (Van den Berge & Gouwy, 2021). Wolven zijn erg territoriaal en zij zullen binnen dit territorium dan 
ook geen andere wolven tolereren (Nowak & Mysłajek, 2016). Een roedel bestaat meestal uit een 
ouderpaar met hun jongen en enkele jongen van het vorige jaar (een roedelgrootte tussen 2 en 9, met 
een gemiddelde van 5 dieren) (Fechter & Storch, 2014; Nowak & Mysłajek, 2016). Omdat roedels een relatief 
constante grootte hebben en er nooit meer dan één roedel in een gebied zit, zal het aantal wolven 
binnen een gebied niet blijven groeien en plafonneren bij een lage dichtheid (Van den Berge & Gouwy, 
2021). Dit is in tegenstelling tot andere roofdieren, zoals everzwijnen of wilde konijnen, waarvan de 
populatie binnen een gebied langer kan blijven groeien en hun aantal recht evenredig is met de schade 
die ze kunnen aanbrengen. Desondanks kan een enkele wolf, of een roedel van ‘maar’ 5 dieren grote 
schade berokkenen aan een veestapel wanneer deze niet goed zijn afgeschermd. 

Om de risico’s van een wolvenaanval te verminderen is het dus niet zinvol om het aantal dieren te 
verminderen (zoals wel het geval is bij een populatie everzwijnen). Bij wolven zou men dan het 
territorium moeten verschuiven. Dit lijkt uitzichtloos gezien de opmars van de ontwikkeling van de 
wolvenpopulatie in West-Europa (Krofel et al, 2011). Er zijn enkele retrospectieve studies gebeurd waarbij 
de populatieontwikkeling bekeken werd. Daaruit bleek dat menselijke ingrepen om het wolvenaantal te 
reduceren het probleem vaak versterkt (Wielgus & Peebles, 2014). De sociale rangorde wordt verstoord 
en roedels vallen uit elkaar, waardoor er meer individuele dieren rondzwerven. Omdat het voor 
individuen moeilijker is om op wilde prooidieren te jagen, gaan deze individuen vaker makkelijkere 
prooien opzoeken, waaronder vee. Bovendien blijkt uit onderzoek in o.a. Duitsland dat het percentage 
vee in het dieet van wolven afnam naarmate zij langer gevestigd waren in het gebied (Wagner et al, 
2012). Een mogelijke verklaring die zij hiervoor geven is dat wolven in een nieuw gebied nog minder 
goed aangepast zijn om daar te jagen. Totdat zij dat leren, is vee een erg makkelijke prooi. Als zij eenmaal 
leren jagen en het makkelijker wordt om voor wilde prooidieren te gaan, zal de afweging van kosten 
voor de wolven anders worden. De kans om een herder/boer, waakhond of een hek met stroom tegen 
te komen tijdens een aanval op vee weegt dan zwaarder dan de kosten van de jacht op wilde prooidieren. 
Om predatie op vee te verminderen, zou het dus juist beter kunnen zijn om een gevestigde roedel te 
hebben die bekend is met de omgeving in plaats van een wisselende populatie en zwervende individuele 
wolven. Wel is het nemen van beschermende maatregelen voor vee dus van groot belang om deze optie 
voor wolven onaantrekkelijk te maken. 
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Rekening houdend met bovenstaande én het feit dat de wolf een strikt beschermde soort is volgens de 
de Europese Habitatrichtlijn, lijkt het bijna onmogelijk om de wolf volledig uit het land te doen 
verdwijnen, wat betekent dat de risico’s voor vee zullen blijven bestaan. Daarom is het nodig om 
effectieve beschermende maatregelen toe te passen. 

Maatregelen ter bescherming van vee 

 
Op basis van de adviezen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Instituut Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) kunnen we een oplijsting maken van effectieve maatregelen voor het beschermen 
van vee tegen wolven.  

Reeds in 2018 werd er door ANB en INBO een Wolvenplan opgemaakt (Everaert et al, 2018). Daarin werd 
eerst de situatie geschetst met o.a. de opmars van de wolf in Vlaanderen, achtergrondinformatie over 
de wolf en zijn dieet en de mogelijke problematiek. Een ander luik in het document benadrukt de 
communicatie met zowel de bevolking als met specifieke actoren, zoals de landbouw, en dit op zowel 
Vlaams niveau als lokaal niveau (specifiek voor plaatsen waar de wolf voorkomt). Daarbij worden ook 
voorbeelden gegeven van acties die ondernomen kunnen worden om de kennis over dit onderwerp te 
verspreiden. Tot slot worden preventieve maatregelen gegeven die toegepast kunnen worden om de 
kudde te beschermen. 
In het Interventieprotocol Probleemsituaties Wolf (Agentschap Natuur en Bos & Instituut Natuur- en 
Bosonderzoek, 2020) worden bovenstaande zaken nog eens beschreven, en wordt dieper ingegaan op 
een specifiek protocol, namelijk wat de te volgen concrete procedures zijn bij verschillende scenario’s. 
Daarin maken ze een onderscheid tussen een ‘probleemsituatie’ en een ‘probleemwolf’, welke elk een 
andere aanpak vergt. Een interactie tussen een wolf en vee wordt gedefinieerd als een probleemsituatie 
wanneer een wolf onbeschermd vee aanvalt of zelfs wanneer hij (meermaals nieuwe) manieren vindt 
om preventieve maatregelen te omzeilen en vee aan te vallen. In deze situaties vertoont de wolf namelijk 
nog steeds natuurlijk gedrag en wordt dus niet gesproken van een probleemwolf. Wel wordt de tweede 
situatie al als zeer gevaarlijk ervaren, omdat de wolf in kwestie een probleemwolf zou kunnen worden 
als er geen juiste maatregelen worden genomen. Pas wanneer een wolf zich systematisch richt op het 
binnendringen van veestallen en zich daarin specialiseert wordt deze wolf aangemerkt als probleemwolf.  

In het geval van probleemsituaties en ook om deze situaties te voorkomen, moeten de maatregelen om 
vee te beschermen tegen een wolvenaanval zich dan ook voornamelijk richten op preventie. De 
belangrijkste preventieve maatregelen zijn: 

1. Dieren ’s nachts ophokken 
Aangezien wolven dikwijls ’s nachts aanvallen, wanneer er geen mensen meer in de buurt zijn, 
kan het ophokken van dieren al een oplossing bieden. Daarbij is het van groot belang om alles 
dan ook goed af te sluiten. 
 

2. Waakhonden  
Specifieke hondenrassen (zoals Pyreneese Berghond of Anatolische Herdershond) kunnen ingezet 
worden bij kuddes waarbij afscherming niet mogelijk is. Daarbij is het gebruik van meerdere 
honden effectiever gebleken dan slechts één hond. Ook het inzetten van de honden in een breed 
gebied zou gunstig zijn om geïsoleerde dieren te beschermen. (Landry et al., 2020) 
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3. Begeleid afkalven 
Dit houdt in dat het afkalven binnen in een stal zou moeten gebeuren, zodat de jongen (kalf, 
lam) de eerste uren volledig afgeschermd zijn (Bruns et al., 2020). 
 

4. Dieren afschermen 
Een gepaste omheining om wolven tegen te houden moet volledig dicht zijn (geen enkele 
onderbreking), van tegen de grond tot minstens 120 cm hoogte.  
Een geschikte draad is een netvormig raster zonder stroom, ook wel ursusdraad of schapengaas 
genoemd. Er kunnen schrikdraden aan de buitenzijde geplaatst worden: minstens één draad 
bovenaan, op 120 cm hoogte, en één draad onderaan, op ongeveer 15 cm hoogte. Een derde draad 
op ongeveer 40 cm hoogte is aan te raden.  
Ook een stroomvoerend schapennet (flexinet, elektronet of schrikdraadnet) kan gebruikt 
worden. 
Verschillende stroomvoerende schriklinten of -draden kunnen ook wolven afschrikken. Plaats de 
draden of linten op maximaal 15 cm boven de grond en laat niet meer dan 20 cm tussen twee 
draden. 
Wanneer er stroom gebruikt wordt, dient de benodigde spanning bij voorkeur 4.500 V (en 
minimaal 2.000 V) te bedragen. Er is een hogere spanning nodig om wolven buiten te houden, 
dan om vee binnen te houden. 
Het gebruik van stroom op de omheiningen wordt sterk geadviseerd, omdat een wolf door het 
krijgen van stroom ook leert om in de toekomst weg te blijven van zulke hekken en zich daardoor 
minder snel zal specialiseren in het vangen van Vee (ANB, 2021). Ook kan als afschrikmiddel een 
touw met daaraan lappen stof aan de omheining worden opgehangen. Die lappen wapperen in 
de wind en schrikken daardoor wolven af.  
 

De effectiviteit van bovenstaande maatregelen werden in kaart gebracht door Bruns et al. (2020). Daaruit 
bleek dat omheining en een afschrikmiddel 100% effectief waren, het inzetten van waakhonden was 
gunstig voor ongeveer 75%, terwijl het doden van wolven het minst effectief was. Deze maatregelen 
bleken doeltreffender te zijn bij de bescherming van rundvee dan van kleinvee (effectiviteit van 100% en 
75%, respectievelijk). 

 

 
Figuur 1. Verschillende maatregelen om schade aan vee door de wolf te voorkomen (getoond als 95% BI en mediaan). (Bruns et 
al. 2020). 
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Gevaar voor de mens 

Door de toenemende aanvallen op vee zijn er inmiddels ook mensen in gebieden waar de wolf voorkomt 
die ’s avonds niet meer naar buiten durven te gaan, omdat zij bang zijn om ook aangevallen te worden. 
Echter moet benadrukt worden dat een aanval op mensen zeer onwaarschijnlijk is. Wolven zijn van 
nature erg schuw en zullen mensen wanneer dat mogelijk is ontwijken. Hoewel we van de aanvallen op 
vee weten dat wolven dus wel in een menselijke omgeving komen, is dit het geval omdat wolven heel 
duidelijk het onderscheid maken tussen een menselijke omgeving (een boerderij, een bebouwd gebied, 
etc.) en de daadwerkelijke aanwezigheid van mensen op een bepaald moment (Ronnenberg et al, 2017). 
Een wolf vermijdt dus puur de mens zelf.  

Het Noorse instituut voor natuuronderzoek heeft een rapport gepubliceerd van een onderzoek naar 
aanvallen van wolven op mensen in Europa en Noord-Amerika tussen 2002 en 2020 (Linnell, Kovtun & 
Rouart, 2020). Zij hebben in die periode bewijs gevonden van 12 aanvallen van wolven op mensen, 
waarvan 5 in Europa, met in totaal 14 slachtoffers. Twee van die aanvallen (beide in Noord-Amerika) 
hadden een dodelijke afloop. Op basis van die gegevens bepaalden zij dat de kans dat je als mens wordt 
aangevallen door een wolf weliswaar hoger is dan 0, maar te klein om te berekenen.  

 

Advies kwam tot stand met medewerking van: 

Evelien Graat, Anneleen Watteyn, Frank Tuyttens en Bart Sonck 

 

Nuttige links voor meer informatie: 

https://www.natuurenbos.be/wolven 
www.wolffencing.be 
Wolvenplan Vlaanderen | Vlaanderen.be 
Vlaams interventieprotocol bij probleemsituaties met wolven | Welkom wolf Waar het 
Interventieprotocol probleemsituaties wolf gedownload kan worden 

 
  

https://www.natuurenbos.be/wolven
http://www.wolffencing.be/
https://www.vlaanderen.be/publicaties/wolvenplan-vlaanderen
https://www.welkomwolf.be/vlaams-interventieprotocol-bij-probleemsituaties-met-wolven
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Vermenigvuldiging of overname van gegevens is toegestaan mits duidelijke bronvermelding.
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