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Bos Noordoostpolder te klein voor wolf
De wolf komt naar Nederland en is er ook al geweest, weet wolvenkenner Jos de Bruin zeker. Maar
dat de Noordoostpolder zijn uitvalsbasis wordt, acht De Bruin uitgesloten.
EMMELOORD
De euforie over de vondst van
de wolf van Luttelgeest was
groot. Gemeente Noordoostpolder had dan ook graag de
primeur van de eerste wolf in
Nederland sinds 150 jaar
willen hebben.
De oppervlakte bos in de
Noordoostpolder is echter te
klein voor een wolf, stelt De
Bruin: ,,Op die paar bossen
van hooguit tien vierkante
kilometer na, is de polder een
uitgestrekt akkerlandschap.
De wolf heeft een territorium
van 200 tot 300 vierkante
kilometer waar overal wild is,
anders lopen de territoriums
zelfs nog groter uit.’’
Het is volgens De Bruin
slechts een kwestie van tijd
voor de wolf definitief in
Nederland opduikt. In 2011
zijn er al meldingen geweest
van een wolf bij Duiven in
Gelderland.
De Bruin is ervan overtuigd
dat die meldingen kloppen.
,,Vervolgens hoor of zie je er
niets meer van. De wolf is
dan wel een beschermd dier,

maar niet iedereen ziet ze
graag komen. Die wolf kan
ook afgeschoten zijn.’’ De
volgende wolf in Nederland
zal niet lang op zich laten
wachten, aldus de Bruin: ,,Er
zijn dit jaar drie opgroeiende
nesten in Niedersachsen. Die
jongen gaan volgende winter
op zoek naar een eigen territorium’’.

Deskundigheid

De Bruin werkt al twintig jaar
met wolven, zowel met wolven in gevangenschap als in
het wild. Hij heeft een wolvenopvangcentrum in Sonsbeck
in Nordrhein-Westfalen. In
Duitsland, waar hij ook
Wolfsbotschafter is voor de
NaBU (Naturschutzbund
Deutschland), wordt De Bruin
gezien als een autoriteit op
het gebied van wolvenkennis.
Zijn expertise werd bij de
sectie op de wolf van Luttelgeest echter afgewimpeld.
Foto’s van de gevonden wolf
in de media waren voor De
Bruin al voldoende om vast te
stellen dat het dier aan de

Uiterdijkenweg was neergelegd. ,,Deze wolf heeft een
wintervacht, zei hij in een
interview in De Noordoostpolder van 16 juli, ,,dat haar
zijn ze in deze tijd van het
jaar al lang kwijt’’.
De Bruin veronderstelde dat
het dier na overlijden ingevroren was geweest, maar
volgens de biologen die het
onderzoek bij Naturalis leiden, was dat niet het geval.

Primeur

De Bruin is van mening dat
de onderzoekers veel te graag
de primeur wilden hebben en
daarom al dan niet opzettelijk onzorgvuldig zijn geweest. ,,Ik heb bioloog Jaap
Mulder zelf aan de telefoon
gehad en mijn hulp aangeboden. Hij had geen tijd om te
praten, maar zei dat ik dan
maar naar Nederland moest
komen. Volgens mij had hij
op het moment dat ik belde
het hele mediacircus al om
zich heen geschaard. Een
paar uur later was de sectie
namelijk al verricht en waren

de conclusies al getrokken.’’
Mulder staat in Nederland
vooral bekend als vossendeskundige. De Bruin betwist
echter zijn deskundigheid
waar het wolven betreft:
,,Mulder zei zelf tegenover de
media dat de wolf die dood
voor hem op tafel lag, de
eerste wolf was die hij in het
echt zag’’.
Een van de conclusies van de
onderzoekers was dat de wolf
geen sporen van slijtage aan
vacht, voetzolen en nagels
vertoonde en daarom niet
ingevroren kon zijn geweest
en vervoerd en ook niet in
gevangenschap kon hebben
geleefd. ,,Wat weet iemand
die nog nooit een wolf heeft
gezien nu van slijtage aan
voetzolen en nagels en of dat
al dan niet bij gevangschap of
leven in het wild hoort?’’,
vraagt De Bruin zich af.

Bever

Hij heeft nog meer bedenkingen over de aard van het
onderzoek. Zo is pas onlangs
onderzocht wat de herkomst

Jos de Bruin werkt al twintig jaar met wolven.
van de bever in de maag van
de wolf was en zijn de kogelgaten in karkas en vacht pas
na hernieuwd onderzoek aan
het licht gekomen. ,,Ik ben
van mening dat het onderzoek gedaan had moeten
worden door iemand die er
geen geldelijk gewin bij had.
Naturalis had er alle belang
bij dat de opgezette wolf in
het museum kwam te staan.
Zo’n primeur trekt bezoekers.’’
Bioloog Mulder werd vrijdag
om een reactie gevraagd. Hij
laat weten daar momenteel
geen tijd voor te hebben.
,,Wellicht later. Er klopt
echter weinig van de veronderstellingen van De Bruin’’,
wil hij al wel kwijt.

eigen foto

Blijft echter de vraag wie de
wolf van Luttelgeest gedumpt
heeft. Wolven afschieten is
strafbaar en dus moet daar
volgens De Bruin onderzoek
naar worden gedaan. Hij blijft
tevens van mening dat de
wolf in gevangenschap kan
zijn opgegroeid: ,,Ook in
Nederland houden enkele
mensen illegaal wolven en als
die dood gaan, moeten ze er
vanaf.
Margé Hof
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