
Geacht KNJV-lid, 
  
De berichtgeving in de media zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: waarschijnlijk is in 
Nederland voor het eerst in ruim 140 jaar weer een wolf gezien. Het dier werd in de nacht van 
3 op 4 juli doodgereden in de omgeving van Luttelgeest (Noordoostpolder). 
  
Op vrijdag 5 juli is sectie verricht op het dier. Dit gebeurde bij het Dutch Wildlife Health 
Centre in Utrecht, in samenwerking met Alterra en Naturalis. Tijdens deze sectie is 
geconstateerd dat het dier alle typische kenmerken van een Europese wolf bezit. Het gaat om 
een jong, vrouwelijk dier in een goede gezondheidstoestand. 
  
Verwachting voor Nederland 
Britta Habbe, wolvenexpert uit Duitsland en in dienst van het Landesjägerschaft 
Niedersachsen, is momenteel op bezoek bij de KNJV om te spreken over de komst van de 
wolf naar Nederland. Op verzoek van de KNJV heeft zij een fotoanalyse uitgevoerd van het 
gevonden dier. Ook zij komt tot de conclusie dat het hier vermoedelijk om een Europese 
wolvin gaat. Zij geeft aan dat er in Nederland wel degelijk ruimte is voor de wolf, wellicht 
zelfs voor meerdere roedels. Belangrijk criterium is volgens haar de aanwezigheid van reeën, 
waarvan er naar schatting zo’n 70.000 tot 100.000 in ons land leven. De wolf is niet gebonden 
aan bosgebieden, zoals vaak wordt gedacht, maar kan ook in een cultuurlandschap prima uit 
de voeten. 
  

 
  
Standpunt KNJV 
Het bestuur van de KNJV ziet de komst van de wolf met belangstelling tegemoet en 
beschouwt de wolf als een welkome aanvulling op de Nederlandse fauna. De invloed op de 
bestaande fauna, en effecten op landbouw en verkeersveiligheid moeten nog nader worden 
onderzocht. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, het IPO en het 
Faunafonds werken op dit moment verschillende partijen, waaronder de KNJV, aan een 
wolvenplan voor Nederland. 
  
Het DNA van de wolf uit Luttelgeest wordt momenteel onderzocht door een Duits instituut 
met een uitgebreide DNA-databank van Europese wolven. We weten straks dus niet alleen of 
het echt om een wolf gaat, maar ook of het dier uit de Duits-Poolse populatie stamt. De uitslag 
zal vermoedelijk nog enkele weken op zich laten wachten. Meer over de actuele stand van 
zaken vindt u op de site www.wolveninnederland.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Wim Grave 
Secretaris Landelijk Bestuur KNJV 




