
Eddy: ‘De pootafdruk van een wolf 
lijkt heel erg op die van een grote 

hond, maar is meer ovaal. Ook is er 
meer ruimte tussen de tenen.’

Boswachter Eddy van Bosland 

in Limburg vond een poot-

afdruk van de wolf!
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Europese wolf (canis lupus)Naya
Geslacht Vrouwelijk
Woonplaats Bosland (Limburg)
Herkomst Duitsland
Taal/Geluid Blaffen  en huilen
Kleur bruin/grijs
Hoogte 65-80 cm

Heb je het al gehoord? Vanaf begin dit 
jaar leeft er terug een wolf in België!
En dat is spannend nieuws! Het gaat 
om een wolvin en ze heeft het precies 
naar haar zin in ons land.

INTERVIEW MET PEPIJN, 
DE WOLVEN-EXPERT VAN WWF-BELGIË
Heb jij zelf al eens een wolf in het wild 
gezien?
‘Nog niet in België! Het is ook heel erg 
moeilijk om een wolf te zien. De dieren 
zijn erg schuw. Ik zag wel al wolven in 
Wit-Rusland. Kippevel als je zo’n 
mysterieus dier ziet!’

Kan de wolf samenleven met de mens?
‘Ja, natuurlijk! Maar in gebieden waar de wolf pas terug is, 
zijn veel mensen vergeten hoe ze kunnen samenleven met 
wilde dieren. In Italië en Oost-Europa leven veel wolven en 
zijn de meeste boeren en mensen dat gewoon. De herders 
hebben speciale honden om de schapen te bewaken en 
plaatsen rond de schapenweide een draad met elektriciteit 
om de wolf af te schrikken.’

Wat doet WWF om de wolf te helpen?
‘WWF zoekt naar oplossingen om in Europa de wolf op een 
goede manier te laten samenleven met de mens. Daarom 
werkt WWF mee aan het Europese ‘Grote-roofdierenpro-
gramma’. Landen maken afspraken en leren elkaar hoe je 
best je vee kan beschermen tegen grote roofdieren zoals de 
beer, de lynx en de wolf. WWF helpt ook in het verbinden 
van grote natuurgebieden, zoals in Roemenië. De wolf heeft 
dan genoeg plaats om te jagen en te schuilen en kan zo 
veilig van een gebied naar een ander trekken.’ ◆

MAAK KENNIS MET WOLF NAYA!
De wolf in ons land kreeg de naam 
Naya. Ze komt uit het noorden van 
Duitsland, dat is meer dan 500 km 
lopen. Dat weten we omdat Naya 
een speciale halsband heeft met 
een gps. De wolvin Naya koos 
Bosland in Limburg uit als haar 
nieuwe thuis, een reusachtig 
natuurgebied waar veel wilde dieren 
wonen. Hoe lang Naya in ons land 
blijft, dat weet niemand. 
Spannend, hè!

Meer weten over de wolf? Kijk 
op www.rangerclub.be/wolf.

IS DE WOLF GEVAARLIJK VOOR 
DE MENS?
Neen! De wolf is meestal bang voor de 
mens en verbergt zich. Toch moet je weten 
dat de wolf een roofdier is. Hij eet vlees en 
is een goede jager. In de natuur eet hij 
vooral ever-zwijnen en herten. Soms valt hij 
ook wel eens een kudde schapen aan. 

KOMT ER BINNENKORT EEN GROEP 
WOLVEN IN ONS LAND?
Misschien, maar de kans is voorlopig heel 
klein. Wolven zijn heel sociaal. Ze leven 
meestal in een familiegroep of een roedel 
van 4 tot 10 dieren. Een roedel bestaat uit 
een wolvenkoppel en de jongen. Als de 
jongen ongeveer 2 jaar oud zijn, gaan ze 
op zoek naar een eigen gebied en trekken 
ze er op uit, zoals Naya. Als de wolf geen 
partner vindt, kan hij of zij ook alleen 
blijven.

HEB JE MEER VRAGEN OVER DE WOLF? 
Laat het ons weten via rangers@wwf.be!
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