Keutels ‘wolf’ mogelijk ook opzet
De Wolf van Luttelgeest mag hier dan dood zijn neergelegd, maar hoe zit het met de uitwerpselen
en pootafdruk die tegelijkertijd zijn gevonden in het Kuinderbos?
KUINDERBOS
De Noordoostpolder vroeg
wolvenexpert Jos de Bruin
van Wolfauffang NordrheinWestfalen de door Niels Popping gemaakte foto’s te bekijken.

Pootafdruk

De Bruin kan aan de hand
van de foto veel hondenrassen uitsluiten. ,,De meeste
honden plaatsen de achterpoot niet in de afdruk van de
voorpoot, op de foto is dat
wel het geval. De afdruk kan
van een wolf zijn, maar ook
van een wolfhond. Bijvoorbeeld het Nederlandse hondenras de Saarloos wolfhond,
kan dit ook vertonen.
Ter vergelijking heeft De
Bruin bijgaande foto meegestuurd van een pootafdruk
van een wolfhond. Theoretisch gezien kan de door

Popping gefotografeerde
pootafdruk van een wolf zijn
geweest, maar één afdruk is
volgens De Bruin niet voldoende bewijs: ,,Om echt
goed in te kunnen schatten of
het een wolvenspoor was,
had men over langere afstanden de sporen moeten volgen.’’

Uitwerpselen

Ook de uitwerpselen zijn
volgens De Bruin geen bewijs
van het verblijf van een wolf
in het Kuinderbos. Ze bevatten veel haar en resten van
vos en edelhert.
,,Uit onderzoeken op 4.500
uitwerpselen van Duitse
wolven, is slecht in één monster vos aangetroffen. Vos
staat dus duidelijk niet op het
menu van de wolf. 2.340 keer
was er ree in aanwezig, 1.530
keer haas en verder nog

edelhert, mouflon, wildzwijn
en 36 keer vee.’’
Edelherten leven bovendien
niet in het Kuinderbos.
,,Daarvoor zou de wolf dus
naar de Oostvaardersplassen
of de Veluwe moeten. Om de
Oostvaardersplassen te bereiken moet hij vanuit dat Kuinderbos de open vlakte over.
,,Een wolf doet dat ’s nachts
zeker probleemloos, maar hij

Eén van de gevonden keutels in
het Kuinderbos.
Niels Popping

moet dan wel een breed
Ketelmeer overzwemmen of
een lange brug overlopen,
zonder gezien te worden! Of
hij loopt om via Ens, maar
moet dan het Zwartemeer
oversteken en het Vossemeer
of het Drontermeer. Vervolgens moet hij een kaal Flevoland door, de A6 oversteken
en de spoorweg en een twee
meter hoog hek over dat om
de Oostvaardersplassen staat.
Daar vindt een wolf zeker
voldoende edelhert. Maar als
een wolf die moeilijke zwempartij overleeft of ongezien
die lange bruggen en de
andere hindernissen neemt
om uiteindelijk in Luilekkerland te komen, dan gaat hij
niet meer die moeilijke weg
terug, maar blijft daar waar
genoeg te eten is.’’
De uitwerpselen kunnen ook
van een hond zijn, stelt De

Pootafdruk wolfshond.
Jos de Bruin

Pootafdruk Kuinderbos.
Niels Popping

Bruin. ,,Wat gebeurt er met
de afval van de jacht? Honden
of vossen zullen bij het consumeren daarvan net zulke
uitwerpselen achterlaten.
Eigenlijk bevatten uitwerpselen van een wolf die vlees eet,
niet zoveel haren.’’

den was. En plots vind men
er zes drollen, terwijl nu
blijkt dat die ene wolf er niet
gelopen heeft. In Duitsland
waar 200 wolven in het wild
leven, vind je zonder gids
geen wolvendrollen; die kans
is eigenlijk nul. En hier vindt
men er maar liefst zes en
bovendien na een mediarel.
Dat vind ik al verdacht. ‘’
De Bruin vindt het bovendien
opmerkelijk dat het DNA van
de in het Kuinderbos gevonden keutels niet meer viel
vast te stellen: ,,In Duitsland
is meestal snel duidelijk van
welke wolven de uitwerpselen zijn of van welke wolvenpopulatie de wolf familie is.’’

Mensenwerk?

Na alle feiten op een rijtje te
hebben gezet, stelt De Bruin
dat het onwaarschijnlijk is
dat de uitwerpselen in het
Kuindertbos van een wolf
zijn, laat staan dat een wolf
ze daar heeft neergelegd. ,,Ze
kunnen er ook door een
mens neergelegd zijn. Ten
eerste zijn ze gevonden nadat
er in de media gemeld was
dat er een wolf dood gevon-
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