
In deze bijlage worden een aantal voorbeelden van situaties omschreven, inclusief 
beoordeling en toetsing aan het protocol i.v.m. te nemen maatregelen, om het 
protocol te verduidelijken. Deze lijst zal doorheen de tijd verder aangevuld worden 
met o.a. voorbeeldsituaties die in Vlaanderen en in het buitenland zijn voorgevallen.

Bijlage 1

Verduidelijkende voorbeelden

Voorbeeldsituatie Interactie Beoordeling Conclusie Maatregelen

Toevallige ontmoeting met wolf op 
minder dan 30m (bijvoorbeeld tijdens 
mountainbiken, fietsen of wandelen) 
waarbij de wolf zijn koers niet wijzigt.

Wolf-mens Geen bewuste benadering door wolf. Wolf loopt 
verder en trekt zich niet veel van mens aan.

Natuurlijk gedrag Geen actie vereist. Indien mogelijk 
waarneming vastleggen op camera en 
melden bij wolf@inbo.be

In oktober wordt een ruiter midden 
in het wolventerritorium op korte 
afstand gevolgd door wolf. Van zodra 
het paard stopt, vlucht de wolf weg.

Wolf-mens

Wolf-vee

Wolven hebben, zoals ander wild, geen schrik 
van paarden en lopen daarom niet direct weg. 
Op dat moment worden paarden niet met 
mensen geassocieerd. Dit verandert wanneer 
het paard stopt en de ruiter zou afstappen. De 
kans is klein dat een paard rechtstreeks zou 
aangevallen worden door een wolf. 
De maanden september-oktober zijn tevens 
maanden waarin jonge wolven zelf op pad 
gaan. Zij zijn van nature bijzonder nieuwsgierig 
en gaan op ontdekking. Finaal blijven ze 
afstand houden en zullen ze zich terugtrekken.

Natuurlijk gedrag. 
Vooral jonge wolven 
kunnen zelf interesse 
tonen.

Geen actie vereist. Indien 
mogelijk waarneming vastleggen op camera 
en melden bij wolf@inbo.be. Het voorval 
wordt geregistreerd bij INBO om eventuele 
toekomstige gelijkaardige meldingen te 
kunnen evalueren.

Een wolf loopt geregeld vlakbij een 
dorpskern om van het ene naar 
het andere leefgebied te gaan en 
werd door verschillende mensen 
waargenomen. 

Wolf-mens Indien de wolf het gebied enkel gebruikt 
om zich efficiënt te verplaatsen en zich niet 
langdurig ophoudt bij de dorpskern, is er 
geen probleem. Indien blijkt dat de wolf 
effectief bewust de dorpskern opzoekt en er 
langdurig verblijft, moet de mogelijke oorzaak 
opgespoord worden (bv. voedsel, honden,…). 

Natuurlijk gedrag 
waarbij wolven 
vaak menselijke 
infrastructuren 
gebruiken

Geen actie vereist. Indien blijkt dat de 
wolf langdurig en bewust in de dorpskern 
aanwezig is, dient dit verder opgevolgd te 
worden.

In het wolventerritorium valt een 
wolf een hond aan die zich buiten de 
omheining begeeft.

Wolf-hond Wolf ziet honden als concurrent of als prooi, 
waardoor niet-beschermde honden een gevaar 
lopen (zeker in wolventerritorium). 

Natuurlijk gedrag Hondeneigenaars worden aangeraden om 
hun hond ’s nachts binnen te houden of in 
beschermde weide te plaatsen. Voorval wordt 
geregistreerd en verder opgevolgd door ANB 
en INBO. Indien de wolf zich systematisch 
zal richten op beschermde honden, zullen 
bijkomende maatregelen genomen worden.


