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Iedereen kent het sprookje uit zijn kindertijd en vertelt het door aan de kinderen of kleinkinderen. Veel 
sprookjesachtig is er vandaag echter niet meer aan de wolf, verveld als hij is tot roofdier dat in de Kem-
pen nu zelfs een verzwakte koe tot prooi nam. De beelden van de aangevallen koe zijn de halve wereld 
rondgegaan. Nog blijft de natuurbeweging volhouden dat wolven welkom zijn in Vlaanderen, begrijpe wie 
kan. Hoeveel er intussen werkelijk zijn gespot zullen wij niet te horen krijgen, maar we hebben een sterk 
vermoeden dat er meer rondlopen dan we weten. Wolven verdwenen goed honderd jaar gelden uit onze 
streken, opgejaagd door de mens en ongewenst omwille van het gebrek aan leefgebied. Honderd jaar 
geleden hadden boeren en gewone burgers ook schaapjes en ander kleinvee dat gedood werd door wilde 
aanvallen van wolven. De overheid voerde toen mee actie tégen de wolf. Vandaag wordt de wolf door die-
zelfde overheid met open armen verwelkomd, terwijl de potentiële leefgebieden voor wolven er niet groter 
op geworden zijn. De potentiële conflictsituaties zijn ontelbaar en steeds groter in aantal. 

Echt wilde natuur in Vlaanderen, het blijft een contradictie. We zijn één van de dichtst bebouwde regio’s in Europa, met een kluwen 
aan harde infrastructuur en nog weinig beschikbare ruimte voor natuurontwikkelingsprojecten. De Vlaamse Regering stelde des-
alniettemin ambitieuze cijfers voorop in haar regeerakkoord en we hebben begrepen van minister Demir dat ze zich daaraan wil 
houden. Het begrip Vlaamse Parken vinden we ook terug in de beleidsnota van het beleidsdomein Omgeving, met een uitgesproken 
ambitie om er “voldoende hoge natuurkwaliteit met internationale uitstraling te garanderen” en om er een “unieke belevingswaarde” 
te creëren. Voorgaand op de beschermende en vleiende taal over de moordende wolven die de voorbije weken door de Antwerpse 
Kempen en Noord-Limburg trokken, moeten we op vandaag niet verwachten dat er ingegrepen zal worden. De veehouders moeten 
zich maar wapenen en hun dieren afdoende beschermen tegen mogelijke aanvallen. Er is zelfs een financiële tussenkomst vanuit 
het Departement Landbouw voorzien voor het extra afrasteren van weiden tegen de wolf. Wij krijgen dat moeilijk uitgelegd aan 
veehouders met hectaren weiden waarop hun dieren grazen. De wolf heeft voorrang!

Gans dat verhaal rond de bescherming en de aanvaarding van de wolf als “gevestigde soort” in Vlaanderen geeft ons een déjà 
vu-gevoel. Iedereen ziet dat de everzwijnpopulatie in diezelfde regio’s niet meer onder controle is en dat deze dieren steeds min-
der mensenschuw geworden zijn. De schade op landbouwpercelen neemt niet af, integendeel. De schade aan particuliere tuinen 
wordt groter en zorgt voor steeds luider klinkend gemor onder residentiële bewoners in de rand van de Limburgse steden. Zelfs 
verspreid in Oost- en West-Vlaanderen worden nu ronddolende evers gespot, recent nog tussen Ieper en Diksmuide, ver weg van 
een natuurlijk habitat. Wij pleiten er bij ANB en het beleid voor om die geïsoleerde dieren niet de kans te geven zich te reproduceren. 
Wanneer deze zich zouden kunnen vestigen volgt er immers ook meteen een conflict met andere aanwezige natuurwaarden, eigen 
aan die regio’s. Ook de sanitaire risico’s die gepaard gaan met een populatie everzwijnen zijn niet gering. We kennen allemaal de 
nog altijd voelbare impact van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, nu bijna twee jaar geleden, in de Gaume, in de provincie 
Luxemburg. Ook vanuit het FAVV kregen we een tijd geleden de vraag om te blijven aandringen op het onder controle houden 
van de everzwijnpopulatie in Vlaanderen. We maakten de vraag meteen over aan minister Demir, die meegaf dat ze dit probleem 
ook wel ervaart in haar eigenste Limburg en dat ze zich bewust is van de schade. Het blijft echter koffiedik kijken hoe en of de ter-
reinbeherende diensten en verenigingen gevolg geven aan haar vraag om de populaties onder controle te krijgen en te houden…

We herhalen hierbij onze vraag om niet geloven in sprookjes en de wolf een halt toe te roepen op zijn bloeddorstige rooftocht door 
Vlaanderen.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS
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Roodkapje en de boze wolf 


