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WOLVEN IN EUROPA EN NEDERLAND

Sinds 2015 worden er regelmatig wolven gespot in Nederland. De 

komende jaren zullen we waarschijnlijk steeds meer wolven gaan 

zien, op zoek naar een geschikte plek om te leven.

De wolf staat op nummer 2 in de top 5 van grote roofdieren in Europa. 

Op nummer 1 staat de bruine beer. In Europa leven wel 17.000 wolven. 

Dat komt doordat de wolf op veel plekken kan wonen. Je vindt ze in de 

Alpen en rond de Middellandse zee. Op de toendra’s in het oosten en in 

de bossen van Duitsland. 

In Duitsland zijn er de laatste jaren veel wolven bijgekomen. Jonge wolven komen daardoor 

steeds vaker onze kant op. Per dag kan hij heel wat kilometers afleggen. Toch is zo’n lange 

reis ook voor de wolf behoorlijk zwaar. Zeker als hij door een druk land als Nederland trekt. 

Snelwegen, spoorlijnen, overal boerderijen en woonwijken. Dat maakt het lastig voor de wolf om 

voedsel te vinden en zich te verstoppen. Er zijn in 2018 tien wolven in Nederland geweest. En er 

zijn twee wolven die op de Veluwe waarschijnlijk een territorium hebben. Of de wolf helemaal 

naar het westen van Nederland komt, dat weten we nog niet.

WELPJES EN  OPVOEDING

Eén keer per jaar, in het voorjaar, krijgt de vrouwtjeswolf wel 5 of 6 jongen. De eerste weken 

komt de wolvenmoeder het hol niet uit. Vader wolf zorgt voor al het eten. Pas als de jongen 

tanden krijgen, mogen ze naar buiten. De hele wolvenfamilie, de roedel, helpt mee bij het 

opvoeden. De vrouwtjes geven melk. En de mannetjes passen op.

Wolvenjongen worden snel groot. Met anderhalve maand zijn ze al heel handig en slim. Dat 

komt natuurlijk goed van pas als er gevaar dreigt! In de herfst gaan de jongen voor het eerst op 

jacht. Van de volwassen wolven leren ze dan jagen. De moederwolf kiest waar het hol komt. Een 

wolvenhol is altijd op een beschutte plek en dichtbij water. In een holle boomstronk bijvoor-

beeld. Vaak gebruikt de roedel elk jaar hetzelfde hol. 

DE ROEDEL

Een wolvenfamilie heet een roedel. Een roedel telt meestal vijf tot 

elf wolven. Een of twee volwassenen, drie tot zes pubers, en een tot 

drie jongen. De wolvenfamilie is heel hecht. De wolven spelen en 

‘praten’ met elkaar, en ze werken samen. 

In de roedel hebben alle wolven een eigen rol. Bovenaan staan de 

vader en moeder. Zij zijn de leiders van de familie. Vader en moeder 

wolf gaan lief met elkaar om. Wolvenparen blijven meestal hun hele leven samen. Totdat een 

van de twee doodgaat. Dan zoeken ze een nieuwe partner.  

Sommige wolven in de roedel helpen met de verzorging van de jongen en spelen met ze. 

Anderen gaan op pad voor de jacht. En dan heb je de bewakers, de wolven die het territorium 

beschermen tegen indringers. Zoals in elke familie is er ook altijd een opstandige wolf, de 

onruststoker. 

WIST JE DAT?

•    Wolven niet alleen huilen bij volle maan, maar ook overdag als er geen      

 maan is. 

•    Wolven eigenlijk heel schuw zijn en bang voor mensen. 

•    Een mannetjeswolf is bij zijn schouder gemeten wel 90 centimeter hoog.  

 Zijn totale lichaamslengte met de staart erbij is bijna 2 meter!

JAGEN EN ETEN

Een wolf jaagt altijd binnen zijn eigen territorium. 

In landen als Rusland of Amerika is dat territorium 

heel groot. In Europa is er minder ruimte, dus is 

het territorium ook kleiner: tussen de 100 en 500 

vierkante kilometer. Evengoed best groot. Ga maar 

na, de oppervlakte van Amsterdam is 219 

vierkante kilometer.

 TIPS VOOR JE SPREEKBEURT

•    Kijk zo veel mogelijk de klas in en probeer steeds naar iemand anders te kijken. 
•  Oefen je spreekbeurt van tevoren hardop. Bijvoorbeeld voor de spiegel of voor iemand thuis.
•    Laat spulletjes aan het einde van je spreekbeurt door de klas gaan, anders letten de 
 kinderen niet goed meer op jou, maar alleen nog op de spulletjes.•    Gebruik als dat mag korte spiekbriefjes, zorgt dat er niet te veel tekst op staat.

Een wolf eet op een dag wel 2 tot 6 kilo vlees. Dat is heel veel. Een grote hond eet bijvoorbeeld 

minder dan een kilo vlees per dag. Een wolf kan ook wel eens in één keer 10 kilo vlees eten en 

daar dagenlang van leven. Hij eet bijna alles op van zijn prooi, ook de ingewanden en het merg 

in de botten.




