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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterscriptie ‘Maatschappelijke percepties van de wolf (Canis lupus) in Noord-

Limburg (Vlaanderen)’. Binnen het onderzoek is gekeken naar de percepties van het algemene 

publiek, landbouwers, jagers en natuurbeheerders ten aanzien van de wolf, het beheer rond de wolf 

en de rollen en verantwoordelijkheden die men hierbij heeft. De scriptie is geschreven ter afronding 

van de mastertrack Science in Society binnen de studie Biologie aan de Radboud Universiteit te 

Nijmegen en op verzoek van het Vlaamse Natuur en Bos (ANB).  

Het schrijven van deze scriptie is een zeer leerzaam proces geweest, omdat dit mijn eerste aanraking 

was met het uitvoeren van sociologisch onderzoek. Ik heb de kennis en vaardigheden die ik tijdens 

mijn studie Biologie heb geleerd op een nieuwe manier ingezet, maar ook nieuwe vaardigheden 

opgedaan. Zo heb ik geleerd om een goed gebalanceerde enquête op te zetten en deze data op een 

gestructureerde wijze te analyseren. Eén van de grootste uitdagingen tijdens het schrijfproces was de 

balans vinden tussen het gebruik van wetenschappelijke taal en zorgen dat de scriptie toegankelijk is 

voor iedereen met interesse.  

Het schrijven van mijn scriptie en daarmee de afronding van mijn studie was niet mogelijk geweest 

zonder de steun van vrienden, familie en begeleiders. Allereerst wil ik dan ook mijn begeleiders Riyan 

van den Born, Jan Fliervoet en Rob Lenders vanuit de Radboud Universiteit en Mario De Block vanuit 

Natuur en Bos bedanken voor hun toewijding, enthousiasme, energie en tijd die zij in dit project 

gestoken hebben. Daarnaast wil ik alle respondenten bedanken die mee hebben willen werken aan 

dit onderzoek, want zonder hun medewerking was deze scriptie nooit voltooid geweest. Tevens wil ik 

mijn vriendin bedanken voor het mee helpen verspreiden van de enquêtes en het 

bewerken/verfraaien van alle figuren in deze scriptie. Tot slot wil ik graag mijn ouders in het 

bijzonder bedanken voor hun begrip en vooral geduld tijdens mijn gehele studie.  

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze scriptie! 

Ad van Gestel 

Den Dungen, 25 juni 2020  
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Samenvatting 

Conflict tussen mens en natuur is één van de meest wijdverspreide en lastige kwesties voor het 

beheer en conservatie van diersoorten vandaag de dag. De laatste decennia is de wolf in westelijk 

Europa bezig met een terugkeer en zo ook sinds enkele jaren in België en, specifiek beschouwd in 

deze studie, Noord-Limburg (Vlaanderen). Belangrijk voor een succesvolle terugkeer van wolven in 

mens-gedomineerde landschappen is publiek draagvlak voor hun aanwezigheid. Ondanks groeiende 

publieke steun, is er een debat gaande of er (nog) wel ruimte is voor wolven in dichtbevolkte 

gebieden en of populaties carnivoren gescheiden moeten worden van mensen. Deze studie bracht de 

maatschappelijke perceptie van bewoners, jagers, landbouwers en natuurbeheerders in Noord-

Limburg ten aanzien van de wolf in kaart. Hierbij werd gekeken naar de onderliggende visies op de 

mens-natuurrelatie, het beheer rond de wolf, en de rollen en verantwoordelijkheden van de 

belangengroepen. Om dit te bewerkstelligen werden zowel papieren als digitale enquêtes verspreid 

onder bewoners binnen de gemeenten Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, 

Peer en Pelt. Ze werden ook gedeeld op websites en nieuwsbrieven van landbouw-, jacht- en 

natuurorganisaties. Over het algemeen bleken jagers en landbouwers negatief te staan tegenover de 

aanwezigheid van de wolf en het huidig beleid rond de soort, terwijl natuurbeheerders hier zeer 

positief in stonden. Bewoners namen een tussenpositie in met een positief tot neutrale blik op de 

wolf en het beheer daarvan. De perceptie ten aanzien van de wolf kon deels verklaard worden door 

de visie die men heeft op de mens-natuurrelatie. In deze studie werd over het algemeen een 

participerende stewardvisie aangehangen. De mastervisie daarentegen werd niet gedeeld door 

bewoners en natuurbeheerders, terwijl landbouwers en jagers zich hier meer in konden vinden. De 

perceptie ten aanzien van wolven bleek verbonden met de meningen over het beleid en beheer van 

wolven en de rollen en verantwoordelijkheden die men daarin heeft. Voor Limburg en Vlaanderen 

zou de informatievoorziening verder georganiseerd en verbeterd kunnen worden. Tevens zou het 

actiever laten deelnemen van doelgroepen aan besluiten rond deelgebied specifiek beheer van de 

wolf een goede manier kunnen zijn om het op heden lage vertrouwen van jagers en landbouwers in 

natuurbeheerkeuzes helpen te verbeteren. Het compenseren van predatieschade moet ook deel 

uitblijven maken van het beheer rond de wolf, omdat dit werd gesteund door een groot deel van de 

respondenten. Zo kan de tolerantie tegenover wolven beter gewaarborgd blijven. Het betrekken van 

een groep daartoe opgeleide mensen in het opvolgen van wolvenpopulaties (sporen, uitwerpselen), 

en -in relevante perioden- mee helpen bewaken van specifieke aandachtsgebieden (zoals omgeving 

nestgebied) kan actief draagvlak en kennis helpen vormen bij daartoe gemotiveerde burgers. Een 

goed beleid en beheer rond de wolf in Noord-Limburg zal een combinatie moeten zijn van 

verschillende maatregelen, met als vaste basis betrouwbare informatie over de wolf en het beheer 

daarvan. Tevens zal er nadruk gelegd moeten worden op het ondersteunen van begripsvorming en 

waar mogelijk consensus tussen de verschillende doelgroepen uit deze studie. 
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1. Introductie 

1.1. Mens-natuur conflict 

Conflicten tussen mensen en natuur vormen tegenwoordig een van de meest wijd verspreide en 

lastigste kwesties voor het behoud en beheer van diersoorten (Dickman, 2010). Dit probleem heeft 

betrekking op een grote diversiteit aan soorten; van muizen tot tijgers, en het samenleven met deze 

soorten brengt, behalve kansen (zoals toerisme), een variëteit aan risico’s en kosten met zich mee 

voor lokale bewoners, zoals de gevolgen van predatie op vee, het beschadigen van gewassen, 

aanvallen op mensen of het overdragen van ziekten (Löe & Röskaft, 2004; Packer et al., 2005; Pérez 

& Pacheco, 2006; Pimentel et al., 2005; Thirgood et al., 2005). De reactie van mensen op deze risico’s 

is vaak het willen controleren van de situatie, vaak door het doden van de dieren (Dickman, 2010). 

Hierdoor zijn deze mens-natuur conflicten een significante bedreiging voor soorten zoals de 

kransarend of de leeuw (Frank et al., 2006; Sarasola & Maceda, 2006). Het afnemen van de 

populaties van de leeuw en andere grote carnivoren is grotendeels het gevolg van een dergelijk 

conflict; deze grote carnivoren doden vee en worden in reactie daarop gedood door veehouders 

(Frank et al., 2006). Ditzelfde is historisch gebeurd met de wolf (Canis lupus) die tot halverwege de 

19e eeuw voorkwam in het grootste deel van Europa. In Groot-Brittannië waren al eerder 

georganiseerde jachten, waardoor in Engeland de laatste wolf al begin 16e eeuw werd gedood, in 

Schotland nog voor de 17e eeuw en in Ierland voor de 18e eeuw (Boitani, 1995). In Vlaanderen werd 

ook gedurende eeuwen jacht gemaakt op wolf, al dan niet via klopjachten, en vaak met vergoeding 

bij inleveren van bijvoorbeeld een poot. De laatst gedocumenteerde waarneming van de wolf binnen 

Vlaams grondgebied vond plaats in 1888, in zowel Oud-Heverlee als Leopoldsburg (De Schepper, 

2010; Luyts, 2001). De wolf is omstreeks de start van de 20e eeuw uit West-Europa verdwenen door 

een combinatie van (menselijke) factoren, waaronder ontbossing, het verminderen van natuurlijke 

prooidieren, maar vooral door directe vervolging (Trouwborst & Bastmeijer, 2010). 

 

1.2. Terugkeer in West-Europa 

De laatste decennia is de wolf bezig met een terugkeer in midden en westelijk Europa (Enserink & 

Vogel, 2006). In sommige delen van Europa namen de wolvenpopulaties snel toe, zoals in Oost-

Polen, waar tot enkele jaren geleden een toename van 38% per jaar werd gevonden (Czarnomska et 

al., 2013; Nowak & Mysłajek, 2016). Het aantal wolven in Europa werd in 2017 geschat op meer dan 

12.000 individuen, verspreid over een gebied van 800.000 vierkante kilometer binnen 29 Europese 

landen, maar dit aantal zou in werkelijkheid nog een stuk hoger kunnen liggen (Galaverni et al., 2016; 

Hindrikson et al., 2017). Chapron en collega’s (2014) geven aan dat de snelle terugkeer te maken 

heeft met de wettelijke bescherming van de soort en waarschijnlijk ook door verandering in 

landgebruik en adaptatie van wolvenpopulaties aan menselijke invloeden (Chapron et al., 2014). De 

laatste jaren is er ook toename in het aantal wolven in Duitsland en Frankrijk geconstateerd, waar ze 

zich in Frankrijk vanuit de Alpen richting het noorden verspreiden en in Duitsland steeds verder naar 

het westen uitbreiden (Hindrikson et al., 2017). In Duitsland werden intussen (vroege zomer 2019) 

1300 wolven geteld (DBBW, 2019). 
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1.3. Factoren in de publieke opinie 

Een belangrijke factor in de succesvolle terugkeer van wolven in mens-gedomineerde landschappen 

is de publieke opinie ten aanzien van grote carnivoren (Van Heel et al., 2017). Onderzoek laat zien 

dat groeiende publieke steun voor grote carnivoren zoals de wolf gedreven wordt door onder andere 

toenemende welvaart, educatie, kennis en verstedelijking (Chapron et al., 2014; Glikman et al., 2012; 

Manfredo et al., 2003). Ondanks deze toenemende positieve publieke perceptie, zijn er ook mensen 

die een negatiever beeld hebben van de wolf. Studies brachten verschillende factoren aan die de 

perceptie van mensen ten aanzien van grote carnivoren beïnvloeden. Demografie en persoonlijke 

karakteristieken van mensen dragen bij aan deze perceptie. Over het algemeen hebben lager 

opgeleiden, ouderen, vrouwen, plattelandsmensen en mensen die weinig aan natuurrecreatie doen 

een negatievere perceptie van de wolf (Røskaft et al., 2003; Røskaft et al., 2007; Treves & Karanth, 

2003; Treves et al., 2013). Tevens kunnen waarden en emoties een effect hebben op de perceptie 

van grote carnivoren. Gebrek aan veiligheid en angst kunnen bijvoorbeeld een negatief effect hebben 

en andere waarden zoals nieuwsgierigheid kunnen een positief effect hebben (Kaltenborn & Bjerke, 

2002; Røskaft et al., 2007). Zo wordt een meer positieve perceptie vooral gezien bij hoger opgeleiden 

en stedelingen (Kleiven et al., 2004; Røskaft et al., 2003). Tevens wordt deze perceptie beïnvloed 

door de relatie die mensen hebben met de natuur, hoe groot ze het risico van carnivoren inschatten 

en hoe vertrouwd ze zijn met deze carnivoren (Røskaft et al., 2003; Røskaft et al., 2007; Vktersø et 

al., 1999). Des te groter men het risico inschat des te negatiever de perceptie en des te meer 

vertrouwd men is met carnivoren, des te positiever de perceptie.  

Ondanks de groeiende publieke steun, is er een debat gaande of er in dichtbevolkte 

gebieden nog wel ruimte is voor grote carnivoren en of populaties carnivoren gescheiden moeten 

worden van mensen (Enserink & Vogel, 2006; Linnell et al., 2001). Hieruit kan opgemaakt worden dat 

het begrijpen van sociale en culturele dimensies zeer belangrijk is voor het beheer van populaties van 

grote carnivoren (Bruskotter & Shelby, 2010). Sinds gemeenschappen zichzelf onderhielden met het 

hoeden van dieren en kwetsbaar werden voor predatie zijn mensen vijandiger tegen grote 

carnivoren zoals de wolf (Fritts et al., 2003). Dit zorgt ervoor dat het beheren van deze groep dieren 

een ingewikkelde taak is (Chapron et al., 2014). Deze vijandigheid is ontstaan door conflicten tussen 

belangen van mensen en carnivoren, zoals de predatie op vee door geherintroduceerde wolven in 

Yellowstone National Park, wat uiteindelijk leidde tot het afschieten van een aantal van deze wolven 

(Bruskotter & Shelby, 2010; Thorn et al., 2013). Het mens-carnivoor conflict bestaat meest essentieel 

uit predatie door carnivoren en mensen die deze carnivoren de schuld geven en vervolgen (Thorn et 

al., 2013). Zo ook recenter in Frankrijk waar het jachtrecht is verruimd van 10% van de 

wolvenpopulatie naar 17% (Bottollier-Depois, 2019) en Duitsland waar een wolf mag worden 

geschoten als deze duidelijk vee aanvalt (Zeit, 2019). 

Dit kan weer leiden tot conflicten tussen verschillende belangengroepen die verschillende 

perspectieven hebben op het beheer van deze dieren, zoals in Montana waar natuurbeschermers 

wolven herintroduceerden waardoor veehouderijen verliezen onder vee begonnen te leiden 

(Kaufman, 2011; Marshall et al., 2007; Treves & Karanth, 2003). Dit geeft aan dat de wolf in 

dichtbevolkte gebieden effectieve regulatie nodig heeft om dit mens-carnivoor conflict te mitigeren 

(Bruskotter & Shelby, 2010; Chapron et al., 2014; Linnell et al., 2001).  
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1.4. De wolf in België 

De eerste wolf in België werd in 2011 rond Gendinne in de provincie Namen gezien. In januari 2018 

werd voor het eerst een wolf in Limburg gezien, dit was het in Duitsland GPS-gezenderde vrouwtje 

met de naam Naya die via Nederland Vlaanderen bereikte. Op 11 maart 2018 werd een wolf dood 

gereden in Opoeteren, wat een niet GPS-gezenderd mannetje bleek te zijn (Natuur en Bos, 2018). Dit 

was de derde bevestigde waarneming in België en de tweede voor Vlaanderen. De recenter 

gevestigde wolf August, voor het eerst gezien op 3 augustus 2018, was samen met Naya (Everaert et 

al., 2018).  

De terugkeer van de wolf in België roept veel vragen op en de publieke reacties lopen sterk 

uiteen. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Natuur en Bos (ANB) verzamelden 

reacties in kranten en informatieavonden over de wolf na de komst van Naya. Hieruit bleek dat velen 

de terugkeer van de wolf zien als een teken dat de natuur nog niet verloren is, echter vraagt men zich 

ook af of het dichtbevolkte en versnipperde Belgische landschap wel geschikt is voor de wolf. 

Anderen verwachten dat het dier voor onvermijdelijke problemen zal zorgen, zoals aanvallen op 

mensen en schapen (Everaert et al., 2018). 

Eerdere studies geven aan dat publieke opinies over de terugkomst van de wolf niet vast 

staan. Zo toonde een onderzoek in Zweden aan dat de publieke opinie minder positief is dichter bij 

een wolvengebied (Karlsson & Sjöström, 2007). Ook kunnen meningen veranderen door bepaalde 

gebeurtenissen. Zo is aangetoond dat een neutrale houding al kan omslaan naar een negatieve 

houding als gevolg van één enkele negatieve gebeurtenis zoals het lijden van economische schade 

door predatie op vee (Behr et al., 2017; Heberlein & Ericsson, 2008). Een ander onderzoek stelt dat 

wanneer grote carnivoren langer verdwenen zijn uit een streek de conflicten over de terugkeer van 

deze dieren heviger zijn. Dit kan verklaard worden doordat oude conflicten opnieuw kunnen worden 

geactiveerd, maar ook doordat mensen niet meer gewend zijn aan de nabijheid van deze dieren 

(Linnell, 2012). 

In, vergeleken met België en Nederland, minder dichtbevolkte landen zoals Zweden en 

Frankrijk zijn de meeste mensen van mening dat de wolf in het wild thuishoort, gescheiden van 

mensen (Skogen et al., 2008). Dit is waarschijnlijk gebaseerd op een scheiding tussen de menselijke 

cultuur en natuur (Drenthen, 2015). Veel mensen hebben er dus geen problemen mee wanneer de 

wolf in het wild leeft, zolang deze maar niet de oversteek maakt naar de gebieden waar mensen 

leven. Hierdoor kan de aanwezigheid van de wolf in het dichtbevolkte Vlaanderen als bedreigend 

worden ervaren (Everaert et al., 2018). 

Door de terugkeer van de wolf in Vlaanderen is het belangrijk om na te denken over de 

relatie tussen mens en natuur en het beheer van de wolvenpopulatie. Officieel gepubliceerde studies 

in België over de publieke percepties van grote carnivoren zijn tot dusver niet uitgevoerd, kan uit een 

studie van Glikman en Frank (2011) opgemaakt worden (Glikman & Frank, 2011). Daarin werd een 

literatuuronderzoek gedaan over menselijke visies over natuur en werden geen documenten uit 

België opgenomen. Ook visies op natuur (hoe mensen natuur percipiëren, welke waarden ze aan 

natuur geven en hoe mensen hun relatie met natuur zien (van den Born, 2007)) zijn bij eerder 

onderzoek naar de perceptie ten aanzien van grote carnivoren grotendeels buiten beschouwing 

gelaten. In een Nederlands onderzoek uitgevoerd door van Heel et al. (2017) zijn deze visies wel 

meegenomen bij de percepties die mensen hebben van grote roofdieren. Hieruit bleek dat visies op 

natuur voorspellend kunnen zijn voor perceptie van grote carnivoren (Van Heel et al., 2017). Er is in 

Vlaanderen wel onderzoek gedaan naar de aard en het verloop van de debatten rond de terugkeer 
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van (bijna) verdwenen diersoorten zoals de vos en het everzwijn. Daarbij werd gevonden dat vooral 

de manier waarop betrokken partijen over dit onderwerp in discussie gaan zorgen voor conflicten en 

discussies doen stagneren (Van Herzele et al., 2015a; Van Herzele et al., 2015b).  

 

1.5. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de percepties van verschillende belangengroepen in Noord-Limburg 

ten aanzien van de wolf in kaart te brengen. Hun visie op natuur kan invloed hebben op de perceptie 

van grote carnivoren, dus is er tevens gekeken naar de geprefereerde mens-natuur relatie het 

verband daarvan met de perceptie van wolven. Tevens zal er gekeken worden naar de visies op het 

geprefereerde huidige en toekomstige beheer van de wolf en de mening van de betrokken partijen 

over hun eigen rol en verantwoordelijkheid en die van andere belangengroepen ten aanzien van de 

wolf. Vanwege mogelijke conflicterende belangen, waarden en percepties ten aanzien van wolven en 

hun impact op persoonlijke en professionele levens, ligt de focus van dit onderzoek op landbouwers, 

natuurbeheerders, jagers en bewoners in Noord-Limburg. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van 

het Vlaamse Natuur en Bos (ANB). 

 Het onderzoek heeft geografisch plaatsgevonden in Noord-Limburg rond de natuurgebieden 

Bosland en de Vallei van de Zwarte Beek. Mede in overleg met ANB werden de gemeenten Hechtel-

Eksel, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt als meest relevant gezien voor de 

in deze thesis georganiseerde bevraging, met als belangrijkste reden de nabijheid ten aanzien van het 

belangrijkste leefgebied van de wolf, in deze periode. De kern daarvan situeert zich in twee 

natuurrijke militaire gebieden: het kamp Beverlo en het militair gebied van Leopoldsburg, maar 

aangrenzende agrarische gebieden werden ook doorkruist, voornamelijk in Peer. Wolven blijven 

immers niet alleen binnen de natuurgebieden, maar wijken ook uit richting de agrarische en 

bewoonde gebieden om zich behalve met het natuurlijk voorkomende wild te voeden met vlot 

toegankelijk, niet met stroomdraad ingerasterd vee in de omgeving. Hieronder vallen grotendeels 

schapen, maar er is ook kans op slachtoffers onder hobbydieren zoals kippen en geiten. Dergelijk 

territoriumgebruik verantwoordt dan ook het peilen naar maatschappelijke beleving bij diverse 

bevolkingsgroepen in deze regio. 

Voor de wolf zijn er overigens nog andere potentiële leefgebieden in de omgeving, 

waaronder het Nationaal Park Hoge Kempen en de Duinengordel. Noord-Limburg als geheel bestaat 

grotendeels uit agrarisch gebied en veel groene gebieden die aldus als leefgebied voor wolven 

kunnen dienen.  
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Om de perceptie van de bevolking in Noord-Limburg ten aanzien van de wolf in kaart te 

brengen is gekozen voor een kwantitatieve methode, in de vorm van enquêtes. Met het gebruik van 

deze methode kunnen data verzameld worden van een groot aantal respondenten, waardoor een 

algemeen beeld geschetst kan worden (Verschuren et al., 2010). Binnen het onderzoek is gekeken 

naar de mens-natuurrelatie, de visies op het gewenste beheer, en de rollen en 

verantwoordelijkheden van de belangengroepen. Daarnaast is gekeken naar de verschillen en 

overeenkomsten tussen de belangengroepen. De kennis uit dit onderzoek kan verder gebruikt 

worden om een goed onderbouwd beleid ten aanzien van de wolf te bewerkstelligen in Noord-

Limburg. De hoofd onderzoeksvraag hierbij is: 

 

Wat zijn de percepties van landbouwers, natuurbeheerders, jagers en inwoners in Noord Limburg 

ten aanzien van de wolf en wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de betrokken 

partijen? 

  
Met de deelvragen: 

- Wat is de algemene perceptie van de respondenten ten aanzien van de wolf? 

- Wat is de onderliggende mens-natuurrelatie van de respondenten? 

- Is er een relatie tussen de onderliggende mens-natuurrelatie van de betrokken partijen 

en de algemene perceptie van de wolf? 

- Wat zijn de visies van de betrokken partijen over het huidige en gewenste beheer ten 

aanzien van de wolf? 

-  Wat is de mening van de betrokken partijen over hun eigen rol en verantwoordelijkheid 

ten aanzien van de wolf? 

- Wat is de mening van de betrokken partijen over de rollen en verantwoordelijkheden 

van andere belangengroepen ten aanzien van de wolf? 

-  Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de percepties van de doelgroepen? 
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2. Theoretisch kader 

2.1. Visie op natuur 

In vorige onderzoeken werd al een relatie gevonden tussen de perceptie ten aanzien van de wolf en 

de visie die mensen hebben op de natuur zelf. Deze visie is dus belangrijk om de perceptie van grote 

carnivoren zoals de wolf te begrijpen (Verbrugge et al., 2013). Natuurvisies kunnen worden 

opgedeeld in natuurwaarden, natuurbeelden en beelden van de mens-natuurrelatie. Bij waarden van 

natuur gaat het er over of iemand natuur belangrijk vindt of niet, waarin onderscheid gemaakt kan 

worden tussen instrumentele waarden en intrinsieke waarden. Dit onderscheid is belangrijk, omdat 

hieruit opgemaakt kan worden of mensen de natuur zien als iets wat voor hen gemaakt is of iets wat 

op zichzelf waarde heeft. Bij beelden van natuur wordt gekeken naar welke natuurtypen mensen 

onderscheiden, zoals wilde natuur of arcadische natuur (van den Born, 2007). Bij beelden van de 

mens-natuurrelatie gaat het om wat iemand ziet als juiste relatie tussen mens en natuur, waarbij 

onderscheid gemaakt kan worden tussen vier basisbeelden uit de milieufilosofie (Barbour, 1980; 

Kockelkoren, 1993; Zweers, 2000): master, steward, partner en participant (Ganzevoort & van den 

Born, 2019; Van den Born, 2006, 2007). De master staat boven de natuur en mag deze maximaal 

exploiteren ten goede van de menselijke samenleving, omdat schadelijke effecten van menselijke 

acties kunnen worden overwonnen met economische groei en technologie. De steward staat ook 

boven de natuur, maar heeft de verantwoordelijkheid om voor de natuur te zorgen voor toekomstige 

generaties (seculaire versie) of God (religieuze versie). De steward ziet naast de materiële waarde 

van de natuur ook de intrinsieke waarde. De partner heeft een gelijkwaardige relatie met de natuur, 

waarin wordt samengewerkt in een dynamisch proces van interactie en gezamenlijke ontwikkeling. 

En tot slot de participant maakt deel uit van de natuur. Hierin is het belangrijk dat de mens niet 

alleen biologisch deel uit maakt van de natuur, maar ook geestelijke verbinding heeft met de natuur 

(Fliervoet et al., 2013). In figuur 1 worden deze relaties ruimtelijk uitgebeeld. 

Deze beelden van de mens-natuurrelatie zullen gebruikt worden voor deze studie, waarin de 

vier basisbeelden zijn geoperationaliseerd in stellingen die samen de zogeheten Human and Nature-

scale (HaN-schaal) vormen (Van den Born, 2006, 2007). Hiermee kunnen we het mens-natuurbeeld 

van de doelgroepen koppelen aan de perceptie van deze doelgroepen ten aanzien van de wolf in 

Vlaanderen. De HaN-schaal is eerder al gebruikt voor het begrijpen van publieke percepties, 

bijvoorbeeld ten aanzien van niet-inheemse soorten (Verbrugge et al., 2013) en analyse van publieke 

steun bij strategieën in overstromingsrisicobeheer (De Groot, 2012). Tevens is deze schaal gebruikt 

door Van Heel et al. (2017) in een vergelijkbaar onderzoek over de percepties van grote carnivoren in 

Nederland, waaronder de wolf, kort voor diens verwachte terugkeer.  
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Figuur 1: De mens-natuur relaties ruimtelijk uitgebeeld. M = mens, N = natuur, TG / G = toekomstige generaties / God. 

De master staat boven de natuur. De steward staat tevens boven de natuur, maar beheert de natuur voor 

toekomstige generaties of God. De partner staat zij aan zij met de natuur. De participant is onderdeel van de natuur 

(Van den Born, 2008).  

2.2. Historische evoluties in maatschappelijke perceptie 

ten aanzien van de wolf 

In Euraziatische culturen bepaalden de socio-economische relatie tussen vroegere gemeenschappen 

en hun omgeving de perceptie ten aanzien van de wolf. Een groot deel van de geschiedenis waren 

economieën gebaseerd op jagen en het voeren van oorlog. Later kwam het hoeden van dieren en 

weer later de veehouderij en akkerbouw (Boitani, 1995). Indianen zagen de wolf als een spiritueel 

krachtig en intelligent dier, maar wolven werden niet verheven boven andere dieren. Wolven werden 

door indianen bejaagd en gevangen, vaak met rituelen en verontschuldigingen naar de spirituele 

wereld, maar zelden met haat- of schuldgevoelens. Net als de Indianen hadden eerdere 

gemeenschappen in Eurazië respect voor de wolf en zijn eigenschappen. Echter: gemeenschappen 

die leefden als nomaden en kwetsbaar waren voor predatie van de wolf begonnen de wolf te haten 

(Boitani, 1995). De wolf komt voor in de vroegste verhalen over Europese goden; vroege Germaanse 

krijgers verafgoden de wolf en Angelsaksische koningen en edelen noemden zichzelf naar wolven om 

zichzelf te associëren met bewonderenswaardige karakteristieken van de wolf (Fritts et al., 2003).    
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De wolf werd tevens positief gezien in de Keltische, Griekse en Romeinse mythologie. Zo 

werd bijvoorbeeld de god Apollo op een positieve manier geassocieerd met de wolf, en was er de 

oprichting van Rome door Romulus en Remus, die door een wolvin waren grootgebracht (Fritts et al., 

2003). Later kwam er verandering in de kijk op het milieu en daarmee ook de wolf. Mensen zagen 

zichzelf niet meer als onderdeel van de natuur, maar als wezens die erover heersten. Het 

Christendom, maar tevens het domesticeren van dieren op zich, hebben een verandering in deze 

perceptie van de natuur en de wolf teweeg gebracht. Ondanks dat de wolf in de bijbel alleen als een 

symbool wordt gezien voor menselijke karakteristieken zoals roofzucht en sluwheid, begon men de 

wolf zelf te zien als kwaad (Boitani, 1995). Ook een aantal wetenschappelijke en natuurhistorische 

geschriften lieten de wolf in een negatief licht zien, zoals in The Natural History of Quadrupeds (de 

natuurhistorie van viervoeters) waar staat dat “Wolven zo woest en nutteloos zijn dat alle andere 

dieren ze verafschuwen of zelfs haten, waardoor ze bijna nooit samenleven (vrije vertaling)” (Fritts et 

al., 2003).  

Het gevaar van wolven was een gebruikelijk thema in vroege literatuur en folklore. Verhalen 

zoals Roodkapje en De Drie Biggetjes leerden waarden als voorzichtigheid en werkmentaliteit en 

ondanks dat deze symbolisch of metaforisch bedoeld waren, hebben dit soort verhalen een groot 

effect gehad op de manier waarop wolven werden gezien in de Westerse cultuur (Greenleaf, 1989). 

Dit negatieve beeld was zo aannemelijk dat de westerse cultuur pas halverwege de 20e eeuw de wolf 

waardig genoeg vond om wetenschappelijk te onderzoeken (Fritts et al., 2003). Om deze redenen zijn 

wolven in het verleden intensief vervolgd met de bedoeling om ze volledig te elimineren (zie voor 

Vlaanderen bv Luyts, 2001). Hoewel daartoe niet overal grootschalige of nationale projecten zijn 

opgezet, zijn de laatste wolven in Noordwest-Europa rond de start van de 20e eeuw gedood.  

Zoals in hoofdstuk 1.3 vermeld, zijn in recentere studies verscheidene factoren naar voren 

gekomen die de perceptie van mensen ten opzichte van grote carnivoren beïnvloeden. Demografie 

en persoonlijke karakteristieken van mensen dragen bij aan de perceptie van grote carnivoren. Over 

het algemeen hebben laagopgeleiden, ouderen, vrouwen, plattelandsmensen en mensen die weinig 

aan natuurrecreatie doen een negatievere perceptie van de wolf (Røskaft et al., 2003; Røskaft et al., 

2007; Treves & Karanth, 2003; Treves et al., 2013). Tevens kunnen waarden en emoties een effect 

hebben op de perceptie van grote carnivoren. Gebrek aan veiligheid en angst bijvoorbeeld kunnen 

een negatief effect hebben en andere zoals nieuwsgierigheid kunnen een positief effect hebben 

(Kaltenborn & Bjerke, 2002; Røskaft et al., 2007). 

Het risico dat mensen ondervinden of waarnemen heeft ook invloed op de perceptie van 

grote carnivoren. Dit kan om persoonlijk, maar ook om economisch risico gaan (Kleiven et al., 2004; 

Vktersø et al., 1999). Een voorbeeld van economisch risico zijn de verwachte negatieve gevolgen bij 

schapenhouders voor hun vee, wat een negatieve perceptie ten opzichte van wolven als gevolg heeft 

(Vktersø et al., 1999). Een voorbeeld van persoonlijk risico is het verlies van een huisdier, wat zorgt 

voor minder tolerantie tegenover wolven, hoewel het dan over uitzonderlijke situaties gaat 

(Naughton-Treves et al., 2003). Ook hebben mensen die al eerder verlies hebben meegemaakt door 

toedoen van een grote carnivoor vaak een negatievere perceptie (Naughton-Treves et al., 2003; 

Røskaft et al., 2007). Verder heeft de bekendheid met een dier invloed op de perceptie: mensen 

hebben vaak een negatieve perceptie van hen minder bekend zijnde dieren (Lescureux et al., 2011). 

Sommige onderzoekers beschreven dat specifieker voor grote carnivoren (Kellert, 1999; 

Zimmermann et al., 2001). Tot slot neigen mensen met meer interesse in natuur of een meer 

positieve perceptie van natuur tevens naar een positievere perceptie van onder andere wolven 

(Røskaft et al., 2007).  
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2.3. Percepties bij verschillende doelgroepen in recentere 

studies 

Natuurbeheerders hebben volgens eerdere studies een positieve perceptie ten aanzien van grote 

carnivoren, waaronder de wolf (Kaltenborn & Bjerke, 2002; Van Heel et al., 2017). In de studie van 

Kaltenborn en Bjerke (2002) werd deze positieve houding gerelateerd aan ecocentrische waarden en 

algemene waarden zoals nieuwsgierigheid en opgetogenheid. Een andere reden kan zijn dat 

natuurbeheerders rekening houden met de voordelen van een beter functionerend ecosysteem, 

zoals het feit dat wolven andere dierenpopulaties in toom kunnen houden die anders voor overlast 

zouden kunnen zorgen. Een studie van Sjölander-Lindqvist (2018) rapporteerde dat Zweedse natuur-

beheerders vonden dat wolven het recht hebben om te bestaan en dat er actie genomen moet 

worden om een bedreigd ecosysteem, met bijbehorende voedselketen, te herstellen (Sjölander-

Lindqvist et al., 2018). Zij promoten faunadiversiteit en geloven dat er constant actie genomen moet 

worden om de wolf te laten overleven in Zweden.  

Landbouwers hebben volgens diverse studies een meer negatieve perceptie ten aanzien van 

grote carnivoren. Deze kan een direct resultaat zijn van de impact die grote carnivoren op hun 

levensonderhoud kunnen hebben via schade aan hun vee, maar ook indirect door samenhang met 

waarden als ervaren veiligheid (Kaltenborn & Bjerke, 2002; Naughton-Treves et al., 2003). Een 

andere reden voor een negatievere perceptie van landbouwers kan indirecte blootstelling zijn, zoals 

het kennen van een persoon die predatie schade heeft gehad (Arbieu et al., 2019; Dickman, 2010). 

De studie van Marino et al. (2016) beschreef tevens dat de tolerantie van veehouders zeer moeilijk te 

vergroten is als het gaat om wolven, aangezien zij ingrijpende wijzigingen moeten aanbrengen aan 

hun veehouderijen en daardoor tevens een toename in arbeidsintensiteit ondervinden (Dressel et al., 

2015; Kaltenborn et al., 1999; Linnell et al., 2012; Marino et al., 2016; Rigg et al., 2011; Vitali, 2014; 

Vktersø et al., 1999). 

De percepties van jagers over grote carnivoren zijn in verscheidene studies beschreven en 

veel van deze studies laten zien dat jagers een overwegend negatieve houding hebben tegen grote 

carnivoren (Ericsson & Heberlein, 2003; Linnell et al., 2000; Naughton-Treves et al., 2003; Røskaft et 

al., 2007). Mensen kunnen jagen voor inkomen, maar ook als recreatieve bezigheid. Eén van de 

redenen dat jagers een negatieve perceptie kunnen hebben ten aanzien van wolven is dat deze 

concurreren met jagers en dus slecht zijn voor het inkomen of voor het plezier van de jagers (Linnell 

et al., 2000; Mech, 2017; Røskaft et al., 2007). Een andere reden voor de negatieve perceptie zou 

kunnen zijn dat jagers bang zijn dat hun honden gedood worden door wolven (Naughton-Treves et 

al., 2003; Røskaft et al., 2007). Zo stelden Zweedse jagers dat door de aanwezigheid van wolven er 

minder jachtmogelijkheden zijn zonder hun jachthonden bloot te stellen aan gevaar. Hierdoor 

zouden te weinig jagers in de bossen aanwezig zijn en zal de aanwezigheid van wolven en de effecten 

daarvan, zoals aanvallen op vee en jachthonden, potentiële aanvallen op mensen, en afnemende 

wildvoorraden, volgens hen zorgen voor een vergroting van marginalisering van plattelandsmensen 

en de ontvolking van het platteland (Sjölander-Lindqvist, 2008, 2009, 2015). Er zijn echter ook enkele 

studies die juist een positieve perceptie hebben gevonden bij jagers (Bjerke et al., 1998; Kellert, 

1991). Zo geven jagers bij een studie van Bjerke et al. (1998) aan dat ze recreatieve waarneming van 

de wolf waarderen en dat ze weinig angst of afkeer voor de wolf hebben. 

 

Het algemeen publiek (omwonenden) heeft over het algemeen een positieve houding ten 

aanzien van wolven. Er zijn echter wel verschillen naar gelang mensen al in een regio met wolven 
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leven of niet (Bjerke et al., 1998; Ericsson & Heberlein, 2003; Williams et al., 2002). Meerdere Duitse 

studies rapporteerden overheersend positieve houdingen ten aanzien van de komst van wolven bij 

bewoners (Arbieu et al., 2019; Kaczensky, 2006), evenals bij onderzoeken in Italië, Zweden en Kroatië 

(Eriksson, 2016; Glikman et al., 2012; Majić & Bath, 2010). Tevens blijkt uit voorgaande studies dat 

houdingen ten aanzien van de wolf meer neutraal worden in landelijke gebieden naargelang mensen 

en wolven langer met elkaar samenleven (Arbieu et al., 2019; Dressel et al., 2015). Ook is gebleken 

dat plattelandsmensen over het algemeen een negatievere perceptie van grote carnivoren hebben 

dan stedelingen (Røskaft et al., 2007; Treves et al., 2013). Een reden hiervoor is dat mensen in 

plattelandsgebieden meer kans op conflicten met grote carnivoren hebben dan mensen uit de stad 

(Naughton-Treves et al., 2003; Røskaft et al., 2007). Uit de studie van Van Heel et al. (2017) in de 

Lingestreek, Nederland, bleek het algemene publiek een neutraal tot negatieve perceptie te hebben 

ten opzichte van de wolf, waarbij het onderzoeksgebied als relatief landelijk te karakteriseren was. 

Volgens Van Heel et al. (2017) kunnen onbekendheid met grote carnivoren of de kwaadaardige rol 

die ze veelal hebben in verhalen een verklaring zijn van een overwegend negatieve perceptie van het 

algemeen publiek. 
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3. Materiaal & Methode 

Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoeksgebied samen met de demografische gegevens per 

gemeente. Hierna worden de verscheidene doelgroepen binnen dit onderzoek en de wijze van 

dataverzameling beschreven. Vervolgens wordt verder toegespitst op de enquête structuur en tot 

slot worden de analysemethoden beschreven.  

3.1. Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied binnen Noord-Limburg bestaat uit de gemeenten Hechtel-Eksel, Houthalen-

Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt (zie figuur in hoofdstuk 7.1). De gemiddelde 

bevolkingsdichtheid van het onderzoeksgebied is met ongeveer 361 inwoners/km2 vergelijkbaar met 

de bevolkingsdichtheid van de provincie Limburg en België in het algemeen met respectievelijk 356 

en 376 inwoners/km2. Vlaanderen daarentegen heeft een grotere bevolkingsdichtheid met 479 

inwoners/km2. De minst dichtbevolkte gemeente in het onderzoeksgebied is Hechtel-Eksel (162 

inw/km2) en de meest dichtbevolkte gemeente is Leopoldsburg (700 inw/km2). Het aantal inwoners 

van de gemeenten ligt tussen de 12.419 en de 34.079, waarbij Hechtel-Eksel het minste inwoners 

heeft en Lommel de meeste. De leeftijdsopbouw is in elke gemeente praktisch gelijk met ~19% onder 

de 18 jaar, ~62% tussen de 18 en de 65 jaar oud en ~19% boven de 65 jaar. De twee gemeenten met 

de gemiddeld oudste bevolking zijn Lommel en Pelt met beide tegen de 20% van de bevolking boven 

de 65 jaar (zie tabel A.1 voor een gedetailleerd overzicht). 

Het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit natuurgebied en landbouwgronden, met de 

grootste concentratie van landbouwgronden rond de gemeente Peer. Een ander groot deel van het 

onderzoeksgebied bestaat uit militaire gebieden, die ook het voornaamste leefgebied van de wolven 

vormen. Cijfers van StatBel (2018) over de gehele provincie Limburg laten zien dat van de 242.741 

hectare landoppervlakte in Limburg 86.093 hectare bestaat uit landbouwgronden. 30.899 bestaat uit 

bos en 65.221 bestaat uit bebouwde gronden en aanverwante terreinen (woongebied, industrie-

gebied, mijnen etc.). Dit houdt in dat ongeveer 35% van Limburg bestaat uit landbouwgronden, 13% 

uit bosgebied en 27% uit bebouwde gronden (StatBel, 2018). Zie Figuur A.1 voor een 

landgebruikskaart van het onderzoeksgebied. 

3.2. Dataverzameling 

Voor dit onderzoek werden meerdere doelgroepen geënquêteerd o.a. op voorstel van Natuur en 

Bos. Deze groepen zijn gekozen omdat deze in voorgaande onderzoeken verschillende percepties 

bleken te hebben ten aanzien van de wolf en belangrijke posities innemen in het debat rond de 

terugkeer van de wolf in Vlaanderen. Zo laten onderzoeken zien dat landbouwers (akkerbouw, 

veehouderijen & maneges) en jagers een overwegend negatieve perceptie, natuurbeheerders een 

overwegend positieve perceptie, en het algemene publiek tot slot een overheersend positieve 

perceptie hebben ten aanzien van wolven (Arbieu et al., 2019; Ericsson & Heberlein, 2003; Eriksson, 

2016; Glikman et al., 2012; Kaczensky, 2006; Kaltenborn & Bjerke, 2002; Linnell et al., 2000; Majić & 

Bath, 2010; Naughton-Treves et al., 2003; Røskaft et al., 2007; Van Heel et al., 2017).  

Om de percepties te onderzoeken van een zo groot mogelijk aantal mensen is er zoals bij 

andere Europese onderzoeken gebruik gemaakt van een kwantitatieve methode, in de vorm van 

enquêtes (Kaltenborn & Bjerke, 2002; Røskaft et al., 2007; Van den Born, 2008; Van Heel et al., 2017; 

Verschuren et al., 2010). Met het gebruik van deze methode kan een algemeen beeld geschetst 
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worden van de percepties van de doelgroepen. Naast het grote bereik van enquêtes en het 

verkrijgen van algemeen geldende antwoorden, stelt het grote aantal respondenten de onderzoeker 

in staat verscheidene statistische relaties te bepalen. De prijs die hiervoor betaald wordt is het 

gebrek aan diepte, zoals argumenten achter de antwoorden (Verschuren et al., 2010).  

Met behulp van enquêtes werden de verschillende percepties ten aanzien van de 

aanwezigheid van de wolf en de mens-natuur relaties onderzocht. Tevens werden de meningen van 

de respondenten over het beheer rond de wolf en de rollen en verantwoordelijkheden van 

verschillende partijen hierin gevraagd.  

 De enquêtes werden in juli 2019 verspreid. Via de websites van de Boerenbond en de 

Landelijke Gilden zijn online enquêtes verspreid onder de landbouwers. Maneges zijn apart 

benaderd door individuele maneges in het onderzoeksgebied op te zoeken en deze te contacteren 

via hun mailadressen. Ondanks dat deze groepen apart werden gecontacteerd, zijn deze als één 

belangengroep beschouwd. Dit omdat deze dezelfde potentiele verliezen kunnen lijden in de vorm 

van slachtoffers bij hun dieren. Waarbij gesteld moet worden dat aanvallen op paarden bijzonder 

zeldzaam zijn in West-Europese landen als Duitsland en het dan gaat om jonge, zieke of gewonde 

dieren (Grönemann et al., 2015). De natuurbeheerders zijn benaderd via online enquêtes door 

middel van links op websites en in nieuwsbrieven van natuurorganisaties Natuurpunt en Limburgs 

Landschap. Natuurbeheerders in dit onderzoek zijn dus van meerdere organisaties en bestaan uit 

professionals en vrijwilligers die verschillende functies hebben. De jagers werden tevens bereikt met 

online enquêtes verspreid via de voorzitters van de verscheidene WBE’s (Wildbeheereenheden) in 

het onderzoeksgebied. Deze werden gevonden door op geopunt.be/kaart “Werkingsgebieden van 

Wildbeheereenheden” te selecteren en de verscheidene bijbehorende WBE’s op te lijsten die binnen 

het onderzoeksgebied lagen. Via de site https://hvv.be/vereniging/provincies van de 

Hubertusvereniging Vlaanderen konden de contactgegevens van de voorzitters van deze WBE’s 

gevonden worden. Deze voorzitters hebben de link naar de online enquête voor jagers gekregen en 

doorgestuurd naar de leden van hun vereniging. 

Bewoners (als algemeen publiek) van het onderzoekgebied hebben een papieren versie van de 

enquête gekregen. Deze zijn rondgebracht in alle gemeenten die deel uitmaken van het 

onderzoeksgebied. Per gemeente zijn er alfabetische stratenlijsten opgevraagd bij gemeenten. 

Vervolgens werd telkens elke 10e straat geselecteerd voor het verspreiden van enquêtes. Op het 

moment dat een van deze straten niet genoeg huizen bevatte voor het aantal enquêtes werd de 

volgende 10e straat gekozen, totdat er 8 straten geselecteerd waren per gemeente. Sommige 

gemeenten bestonden uit meerdere kernen, hierbij werden het aantal straten verdeeld over de 

dorpen, waarbij rekening gehouden werd met de grootte van de dorpen. Per gemeente zijn er 200 

enquêtes verstrekt, verdeeld over 8 straten geselecteerd volgens de bovenstaande methode (zie 

figuur 2 voor een overzicht van de straatlocaties, tabel A.2 voor de straat namen en figuur A.2 voor 

een gedetailleerd overzicht van de straatlocaties per gemeente). Per straat kwam dit uit op 25 

enquêtes. In totaal zijn er 1200 enquêtes verspreid over het onderzoeksgebied. Deze enquêtes zijn 

door de auteur zelf gedistribueerd in de eerste en tweede week van juli 2019. De bewoners hebben 

geen herinnering gekregen om de enquête in te vullen, de andere groepen hebben deze herinnering 

na ongeveer twee weken gekregen. 
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De online enquête is ontworpen met het programma LimeSurvey (LimeSurvey Project Team & 

Schmitz, 2012). Voor elke doelgroep is een aparte enquête gemaakt, vanwege het feit dat elke 

inleiding licht aangepast was per doelgroep, en het feit dat sommige doelgroepen specifieke vragen 

gesteld werden, volgens meerwaarde. De papieren versie voor bewoners is geëxporteerd vanuit 

LimeSurvey en bewerkt met Microsoft Word voor het uitprinten op A4-formaat. Voor bewoners is de 

introductie van de online enquête omgezet naar een begeleidende brief; hierin werd tevens een link 

naar de online enquête verwerkt. Voor het verspreiden van de papieren versies voor bewoners zijn 

witte C4-enveloppen met het Radboud Universiteit Logo gebruikt, die tevens fungeerde als 

retourenvelop (die kon worden ingeleverd worden bij een gemeentelijke dienst). Hierin zijn acht 

dubbelzijdig geprinte pagina’s van de enquête, samen met een losse begeleidende brief gestoken. 

Met deze verzamelmethoden zijn uiteindelijk 220 respondenten gevonden die bereid waren de 

enquête te beantwoorden. Deze groep respondenten bestond uit 131 bewoners, 22 landbouwers, 26 

jagers en 41 natuurbeheerders. 

 

 

Figuur 2: Overzicht van de straatlocaties binnen alle gemeenten van het 

onderzoeksgebied. 8 straten per gemeenten waarin 25 enquêtes zijn 

rondgebracht. 
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3.3. Enquête structuur 

De enquête die gebruikt is in dit onderzoek werd grotendeels gebaseerd op de enquête van Van Heel 

et al. (2017). Die handelde deels ook over de mens-natuurrelatie, en over de perceptie ten aanzien 

van grote carnivoren. Andere vragen gebruikt in deze enquête zijn afgeleid of overgenomen van 

verscheidene andere studies over de perceptie van mensen rond de wolf en het beleid daarvan in 

landen zoals Zweden en Zwitserland (Behr et al., 2017; Ericsson & Heberlein, 2003; Glikman et al., 

2012; Jacobsen & Linnell, 2016; Karlsson & Sjöström, 2007; Naughton-Treves et al., 2003), en werden 

in voorkomend geval nog verfijnd op voorstel van ANB. 

De enquête begon voor elke doelgroep met een inleidende tekst en een kaart van het 

onderzoeksgebied. Hierin is uitgelegd door welke instantie de enquête werd verspreid, dat het 

onderzoek gebeurde in samenwerking met de Vlaamse overheid (onder die noemer; het ANB stelde 

immers zeer expliciet belang in een zo onbevooroordeeld mogelijk in te vullen bevraging), voor welke 

groepen deze bedoeld was en wat het onderwerp was van de bevraging. Verder is een indicatie 

gegeven van hoelang het invullen van de enquête zou duren en is er uitleg gegeven over de vragen 

en stellingen. Hierbij is tevens aangegeven dat de antwoorden anoniem verwerkt werden. Bij de 

natuurbeheerders en landbouwers is expliciet aangegeven dat de enquête alleen voor degenen 

bedoeld was die binnen het onderzoeksgebied woonden en/of werkten.  

Vervolgens zijn er algemene vragen gesteld, zoals hoe lang de respondenten al in de regio woonden 

of hoe vaak men de natuur in ging. Hierbij hoorden ook doelgroep specifieke vragen, zoals wat voor 

soort agrarisch bedrijf de bevraagde had of welke functie deze uitvoerde. Na deze specifieke vragen 

zijn er vragen binnen het onderwerp ‘Natuur’ gesteld. Deze bestonden uit een zeventiental stellingen 

die de HaN-schaal vormden. Deze stellingen zijn uit ander onderzoek met ditzelfde onderwerp 

overgenomen met enkele aanpassingen (De Groot, 2012; Van den Born, 2006, 2007; Van Heel et al., 

2017). Hierna is de enquête verder toegespitst op de wolf, het beheer hiervan en de rollen en 

verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Dit begon met een thema ‘Wolf’ waarin vragen en 

stellingen stonden over bijvoorbeeld perceptie van respondenten ten aanzien van de wolf, het 

verwachte risico uitgaand van de wolf en de voornaamste betrokken gevoelens. Het thema hierna 

was ‘Beheer’ waarin vragen zijn gesteld over bijvoorbeeld de voorlichting die gegeven wordt over de 

wolf, de compensatieregels rond predatieschade en of wolven wel beschermd moeten worden. Het 

laatste thema was ‘Rollen en verantwoordelijkheden’. Hierbinnen werd gevraagd of de respondenten 

mee zouden willen helpen met de bescherming van de wolf, wie ze verantwoordelijk achtten voor 

het beheer van de wolf en de rol van de media. Tot slot zijn de doelgroepen bevraagd naar 

demografische gegevens zoals leeftijd, opleidingsniveau en geslacht. Voor alle stellingen in de 

enquête werd gebruik gemaakt van een vijf-punt Likert-schaal: zeer oneens – oneens – neutraal – 

eens – zeer eens (Flick, 2011). De enquêtestructuur van deze studie is te vinden in de Appendix 

(hoofdstuk 7.1). 

3.4. Data-analyse 

De enquêtes ingevuld via LimeSurvey zijn geëxporteerd naar het programma IBM SPSS Statistics 23 

(IBMCorp, 2015). Dit werd voor elke doelgroep apart gedaan, waarna deze verschillende datasets bij 

elkaar gevoegd zijn tot een complete dataset. Elke respondent kreeg een individuele identiteitscode 

en elke doelgroep kreeg een aparte code onder de variabele ‘soort’, met waardes 1=bewoners, 

2=landbouwers, 3=jagers en 4=natuurbeheerders. Via LimeSurvey werd automatisch de begin- en 

eindtijd genoteerd van de respondenten; deze zijn omgezet naar de variabele ‘tijd’ in minuten, met 
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de formule (eindtijd – begintijd)/60). Deze bestede tijd is gebruikt om een indicatie te geven of 

respondenten de enquête serieus ingevuld hadden: op het moment dat respondenten een echt 

uitzonderlijk snelle invultijd hadden, zijn de antwoorden extra gecontroleerd bij het opschonen van 

de data. Een uitzonderlijk snelle tijd op zich is niet gebruikt als criterium voor het verwijderen van 

respondenten. Verder werd er nog vermeld tot welke pagina de respondent gekomen was, met op 

pagina 1 de algemene vragen, tot en met pagina 6 de afsluitende vragen. Tevens had elke vraag of 

stelling een aparte variabele, met de antwoorden als waarden. Elke stelling kreeg als waarden -

2=Zeer oneens, -1=Oneens, 0=Neutraal, 1=Eens en 2=Zeer eens. Bij vragen waar respondenten één 

antwoord mochten geven, kregen de individuele antwoorden elk een eigen waarde. Bijvoorbeeld de 

vraag: “Hoe is volgens u de wolf in deze regio terecht gekomen?” werd gezien als een variabele, 

waarbij “Hij keerde vanzelf terug door natuurlijke trek vanuit buurlanden” de waarde 1, “Hij werd 

uitgezet” de waarde 2 en “Ik weet het niet” de waarde 3 toegewezen kreeg. Bij vragen, waar 

respondenten meerdere antwoorden in mochten vullen, werd elke antwoordmogelijkheid gezien als 

één variabele, welke waarde 1 kreeg als deze was geselecteerd door de respondent en waarde 0 als 

deze niet geselecteerd was. Vanuit deze dataset zijn sommige variabelen omgezet naar nieuwe 

variabelen, zoals de bovenstaande begin- en eindtijd die is omgezet naar de variabele ‘tijd’. Een 

andere variabele voor de vraag ‘wat is uw geboortejaar?’, is omgezet naar de variabele ‘leeftijd’, met 

de formule 2019-geboortejaar van de respondent.  

Na het verzamelen van de data is de samengestelde dataset opgeschoond. Hierbij werden, 

op basis van strak gehanteerde criteria, respondenten uit de dataset verwijderd. Deze respondenten 

zijn dus uiteindelijk niet meegenomen in de analyses. Voor alle doelgroepen gold dat het niet serieus 

invullen van de enquête leidde tot verwijdering uit de dataset. Dit werd beoordeeld door bij de 

antwoorden van respondenten te kijken of er bijvoorbeeld bij stellingsvragen altijd alleen de eerste 

stelling was ingevuld en de rest van de stellingen opengelaten was. Een ander voorbeeld is dat bij 

stellingsvragen alles hetzelfde was ingevuld, waarbij tegenstrijdige antwoorden te vinden waren.  

Een andere reden voor verwijdering uit de dataset was dat enkel de algemene vragen waren 

ingevuld. Deze respondenten konden namelijk niet meegenomen worden in analyses over de 

onderwerpen die in de enquête voorbijkwamen. Sommige respondenten zijn buiten beschouwing 

gelaten, afhankelijk van welke analyses uitgevoerd werden. Bijvoorbeeld respondenten die de 

algemene vragen en natuurstellingen hadden beantwoord, zijn wel meegenomen in de mens-natuur 

relatie analyses, maar niet in analyses van bijvoorbeeld beheer- of wolven vragen. 

Voor alle doelgroepen behalve de bewoners gold dat ze uit de dataset werden verwijderd op 

het moment dat de respondent niet in- of aansluitend aan het onderzoeksgebied woonde, dus buiten 

Noord-Limburg wonend. Voor de doelgroep jagers gold dat als er aangegeven was dat de respondent 

niet jaagde, deze werd verwijderd uit de dataset. Binnen de groep natuurbeheerders gold dat een 

respondent uit de dataset verwijderd werd als deze aangegeven had met pensioen te zijn, of iets 

anders te doen dan te werken voor een natuurorganisatie (betaald of als vrijwilliger). Dit gold ook 

voor respondenten die een functie hadden binnen een natuurorganisatie die niet van toepassing was 

voor dit onderzoek, zoals bijvoorbeeld een bediende. Van de 220 respondenten zijn uiteindelijk 19 

respondenten verwijderd uit de dataset, waarvan 1 bewoner, 3 landbouwers, 2 jagers en 13 

natuurbeheerders. Voor de analyses bleven er 130 bewoners, 19 landbouwers, 24 jagers en 28 

natuurbeheerders over. Voor de bewoners kwam dit aantal neer op een response ratio van 10.8%. 

 Met deze dataset zijn verscheidene analyses uitgevoerd. Voor de stellingen zijn er eerst voor 

elke doelgroep divergerend gestapelde staafdiagrammen gemaakt met Microsoft Excel (zie bijvoor-

beeld figuur 4 in de resultaten sectie). Hiervoor werden eerst de aantallen antwoorden per groep 
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opgevraagd in SPSS en geëxporteerd naar Excel. Deze zijn omgezet naar percentages, en de 

antwoorden ‘Zeer oneens’ en ‘Oneens’ werden omgezet naar negatieve percentages. Het antwoord 

‘Neutraal’ werd gesplitst in een negatief deel en een positief deel, zodat de gestapelde staafdiagram-

men werden gecentreerd op het antwoord ‘Neutraal’. Deze tabellen met de helft van de antwoorden 

negatief en de andere helft positief zijn omgezet naar een gestapeld staafdiagram. Door deze figuren 

is het makkelijk te zien welke positie de doelgroepen innemen tegenover bepaalde stellingen en 

welke overeenkomsten en verschillen er zijn. 

Binnen het thema ‘Natuur’ werden er een aantal stellingen gegeven die samen de HaN-

schaal vormen. Oorspronkelijk zijn er binnen de HaN-schaal vier verschillende groepen: master, 

steward, partner en participant. Om te testen of de respondenten onderscheid bleken te maken 

tussen deze groepen is een verkennende factoranalyse uitgevoerd met SPSS. De gebruikte 

extractiemethode hiervoor was Principal Axis Factoring en de gebruikte rotatiemethode was Promax 

met Kaiser Normalisatie om rekening te houden met correlatie tussen de verscheidene factoren (Van 

Heel et al., 2017). Hieruit bleek dat de oorspronkelijke groepen binnen de HaN-schaal niet golden 

voor de respondenten uit deze studie. Uit de verkennende factoranalyse kwamen drie factoren. Er 

werd enerzijds een duidelijk verschil gevonden tussen de master-stellingen en de andere stellingen; 

zo werden alle vier de master-stellingen in een aparte factor geplaatst. De tweede aparte factor die 

werd gevormd bestond uit 3 partner-stellingen, één partner-stelling kwam in de laatste factor 

terecht, dit betrof de stelling “Ik beschouw natuur als een goede vriend”. Naast de twee duidelijke 

factoren met enkel master-stellingen of enkel partner-stellingen, werd er een derde factor gevormd 

met steward- en participant-stellingen plus de bovenstaande partner-stelling. Eén participant-stelling 

had een te lage factor loading (onder de 0.4), waardoor deze wegviel bij verder analyses. Dit betrof 

de stelling “In de natuur voel ik de nietigheid van mezelf als mens”.  

 Voor het bepalen van significantie van verschillen tussen de groepen, werd via SPSS de 

functie crosstabs gebruikt, met daarbij de Chi-kwadraattest, mits de data hiervoor geschikt was. 

Indien dit niet het geval was, bijvoorbeeld wanneer sommige groepen binnen de analyse een 

verwacht aantal had lager dan 5, werd de Likelihood Ratio gebruikt als indicatie voor significantie 

(Field, 2013). Voor deze analyses met nominale variabelen zijn de antwoorden van de stellingen 

gegroepeerd door ‘Zeer oneens’ en ‘Oneens’ samen te voegen tot de categorie ‘Oneens’; idem dito 

voor de positieve antwoorden ‘Eens’ en ‘Zeer eens’ tot de categorie ‘Eens’. Om een indicatie van de 

sterkte van verbanden te verkrijgen werd Cramer’s V als associatiemaat gebruikt, op voorwaarde dat 

er binnen een nominale variabele meer dan twee antwoorden gegeven konden worden. Op het 

moment dat het ging om twee variabelen met beide twee antwoorden werd Phi gebruikt (Field, 

2013).         

De stellingen met Likert-schaal werden in de analyses gezien als ordinale variabelen 

(Norman, 2010). Hierdoor kon, bij het testen van relaties tussen ratiovariabelen zoals leeftijd en 

stellingen over de perceptie van de wolf, Spearman’s correlatietechniek gebruikt worden om het 

effect en de richting daarvan te testen. Pearsons r kon enkel gebruikt worden op het moment dat 

beide variabelen interval of ratio als meetniveau hadden (Field, 2013).   
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4. Resultaten 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de verschillende thema’s, beginnend met de algemene 

gegevens van de respondenten. Vervolgens wordt er verder ingezoomd op de waarden van natuur 

en de mens-natuur relaties. Na het thema ‘natuur’ wordt er verder toegespitst op resultaten van 

vragen over de wolf, met onder andere de gevoelens die de doelgroepen voelen bij de aanwezigheid 

van wolven, de risicoperceptie rond de wolf en wat men vindt van het aantal wolven in Vlaanderen. 

Vervolgens worden resultaten beschreven over het beheer rond de wolf, met onder andere 

stellingen rond het voorwaardelijk afschieten van wolven en predatieschade. Als laatste onderwerp 

worden de rollen en verantwoordelijkheden besproken, met onder andere de rol van de media en de 

kosten rond de wolf. Tot slot worden relaties tussen verscheidene variabelen onderzocht. Verder in 

dit hoofdstuk staat het aantal respondenten aangegeven per resultaat, indien dit niet het geval is 

hebben alle respondenten geantwoord (201 respondenten: 130 bewoners, 19 landbouwers, 24 

jagers en 28 natuurbeheerders). 

4.1. Algemene gegevens 

De respondenten binnen deze studie bestond voor 70% uit mannen en voor 30% uit vrouwen 

(n=196). De leeftijd varieerde van 19 tot en met 87 jaar oud met een gemiddelde van 55 jaar (n=196). 

Van alle respondenten woonden 12% alleen en 67% samen met een partner. 18% van de 

respondenten woonde met kinderen tot en met 13 jaar oud en 34% had een huishouden met 

kinderen van 14 jaar en ouder (n=196). De respondenten waren over het algemeen hoog opgeleid. 

Enkel 2.6% van de respondenten had basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding, 47.78% had 

secundair onderwijs afgerond en 49.7% had hoger onderwijs voltooid (n=195). 

 Bijna alle respondenten woonden al lang in het onderzoeksgebied, met 97% die al 10 jaar of 

langer in het gebied woonde. Binnen de studie ging iedereen vaak de natuur in: gemiddeld ging 49% 

van de respondenten dagelijks de natuur in, gevolgd door 35% die wekelijks de natuur bezocht 

(n=200). Van de verscheidene doelgroepen bleken jagers het vaakst de natuur te bezoeken. Een 

overzicht van de demografische gegevens per doelgroep kunt u vinden in tabel 1.  

De meeste respondenten gingen naar het natuurgebied Bosland met 49%, gevolgd door de 

Vallei van de Zwarte Beek met 18% en, als specifiek deel van Bosland, de Sahara Lommel met 14%. 

Andere natuurgebieden die genoemd werden waren bijvoorbeeld de Dommelvallei, vallei van de 

Abeek en Gerheserheide. Tevens werden lokale bosgebieden, weilanden en jachtgebieden genoemd. 

Wanneer de respondenten de natuur in gingen werd het meeste gewandeld met 50%, gefietst met 

27% of de hond uitgelaten met 12%. De meeste respondenten hadden honden als huisdier met 

27.5%, gevolgd door konijnen en kippen met beide 22% en katten met 15%. 

Van de natuurbeheerders in deze studie was 71% een vrijwilliger, 18% conservator en 6% 

boswachter en manager. Binnen de groep landbouwers had 83% een veehouderij, 11% een 

akkerbouw bedrijf en 6% een manege of paardenfokkerij. Binnen de groep landbouwers hadden de 

meesten koeien als vee met 58%, gevolgd door paarden met 21% en varkens met 11%. Van de 

landbouwers jaagde 5% wel eens en had 53% afspraken met jagers over het jagen op hun land. Van 

de landbouwers die afspraken hadden met jagers werd er bij 20% meerdere keren per week gejaagd, 

bij 20% één keer per week, 10% gaf aan dat er één keer per maand gejaagd werd, 20% gaf aan dat er 

enkele keren per jaar gejaagd werd en nog eens 20% gaf aan dat er één keer per jaar op hun terrein 

gejaagd werd. Van de jagers in deze studie jaagde 48% meerdere keren per week, 35% één keer per 
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week en 17% één keer per maand (n=23). Door de bewoners en natuurbeheerders werd zelden 

gejaagd, dit was maar 2.5% van de gevallen.  

Respondenten buiten de groep natuurbeheerders om waren weinig actief binnen natuur-

organisaties of agrobeheergroepen, 74% was geen lid, 8% was lid van Natuurpunt, 8% was lid van 

een agrobeheergroep en 6% was lid van andere verenigingen (n=169). Andere verenigingen die 

werden genoemd waren Agro2, de Boerenbond, Bosgroep Limburg, Grensschap Albertkanaal, WWF, 

verscheidene Natuurhulpcentra, Natuurmonumenten, OVML, Werkgroep Isis VZW, Velt, 

Vogelbescherming Vlaanderen, het vogelasiel Heusden- Zolder en de Limburgse Milieukoepel. 

 
Tabel 1: Demografische gegevens en enkele antwoorden op algemene vragen over woonjaren en betrokkenheid 

met de natuur van bewoners (n=129), landbouwers (n=19), jagers (n=24) en natuurbeheerders (n=28).  

Variabele Antwoord Doelgroep 

  Bewoners Landbouwers Jagers Natuurbeheerders 

Geslacht (%) 
Man 61.5 76.5 95.7 88.5 

Vrouw 38.5 23.5 4.3 11.5 

Leeftijd (Jaar) 

Minimum 19 31 39 34 

Gemiddelde 54 55 59 59 

Maximum 87 81 80 78 

Samenstelling huishouden 

(%) 

Alleen 13.1 5.9 8.7 19.2 

Partner 65.4 76.5 60.9 73.1 

Kinderen (≤ 13 jaar) 17.7 23.5 26.1 11.5 

Kinderen (≥ 14 jaar) 32.3 47.1 39.1 26.9 

Hoogst voltooide 

opleiding (%) 

Basis onderwijs 1.6 0.0 8.7 3.8 

Secundair onderwijs 45.0 76.5 43.5 46.2 

Hoger onderwijs 53.5 23.5 47.8 50.0 

Opgegroeid in de regio (%) 
Ja 74.6 68.4 87.5 78.6 

Nee 25.4 31.6 12.5 21.4 

Aantal woonjaren in de 

regio (%) 

0-2 jaar 0.0 0.0 0.0 0.0 

2-5 jaar 2.3 6.3 0.0 0.0 

5-10 jaar 1.5 0.0 0.0 0.0 

10 jaar of langer 96.2 93.8 100.0 100.0 

Aantal keer bezoeken van 

natuur (%) 

Elke dag 29.5 47.4 70.8 50.0 

Elke week 43.4 31.6 25.0 39.3 

Elke maand 15.5 5.3 4.2 10.7 

Een paar keer per jaar 9.3 15.8 0.0 0.0 

Zelden of nooit 2.3 0.0 0.0 0.0 

Beroepsmatig/vrijwillig 

met natuur bezig (%) 

Ja 6.2 33.3 62.5 - 

Nee 93.8 66.7 37.5 - 
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Verder werden er nog twee algemene stellingen voorgelegd: “Ik voel me betrokken bij deze 

regio vanwege de natuur” en “ook landbouwers hebben een verantwoordelijkheid in het zorgen voor 

het landschap”. Uit deze twee stellingen bleek dat alle doelgroepen in deze studie zich over het 

algemeen betrokken voelden bij de regio vanwege de natuur en dat landbouwers ook een 

verantwoordelijkheid hebben in het zorgen voor het landschap. Meer dan 75% van de jagers en 

natuurbeheerders voelt zich zeer betrokken bij de regio vanwege de natuur en meer dan 60% is het 

zeer eens met het feit dat landbouwers ook een verantwoordelijkheid hebben om voor het 

landschap te zorgen.    

4.2. Natuur 

Binnen het thema Natuur werd gevraagd of natuur belangrijk was voor de respondenten met de 

stelling “Natuur is belangrijk voor mij”. Hierbij antwoordde respectievelijk 44% en 49% het ‘eens’ en 

het ‘zeer eens’ te zijn. 6% antwoordde ‘neutraal’; ‘oneens’ en ‘zeer oneens’ werden beide door 0.5% 

van de respondenten geantwoord. De respondenten die het oneens waren met de stelling kwamen 

beide uit de groep bewoners. Van de respondenten die een neutraal standpunt hadden was 64% 

bewoner (5% van de doelgroep bewoners) en 36% landbouwer (21% van de doelgroep landbouwers). 

De jagers en natuurbeheerders gaven beide alleen ‘eens’ en ‘zeer eens’ als antwoord.  

Tevens werd gevraagd naar wat de respondenten de belangrijkste waarde van natuur 

vonden, hierbij mochten meerdere antwoorden gegeven worden. De belangrijkste waarden volgens 

de respondenten waren “de natuur draagt bij aan de menselijke gezondheid” met 33%, “ik kan ervan 

genieten” met 21%, “we dragen de natuur over aan volgende generaties” met 18% en “planten en 

dieren hebben ook recht om op aarde te zijn” met 17%. Deze golden voor bijna alle doelgroepen als 

de belangrijkste waarden. Binnen de natuurbeheerders kwam de waarde “planten en dieren hebben 

ook recht om op aarde te zijn” wat prominenter naar voren met 25%. Echter bij de groep 

landbouwers kwam in plaats van deze waarde (9%) juist de waarde “ik kan er inkomsten uithalen” 

naar voren met 21%. 

Naast de bovenstaande vragen werden er een aantal stellingen gegeven die samen de HaN-

schaal vormen. Om te onderzoeken of de respondenten onderscheid maken tussen de vier 

basisbeelden (master, steward, partner, participant) is een verkennende factoranalyse uitgevoerd; de 

resultaten hiervan zijn te zien in tabel 2.   

 
Tabel 2: De resultaten van de verkennende factoranalyse op de natuurvisie-stellingen. De onderstaande stellingen 

zijn de letterlijke stellingen uit de enquête. Tussen haakjes staan de theoretische beelden achter elke stelling. De drie 

verschillende factoren zijn gevormd door de statistische procedure en benoemd door de auteur. De factorscores zijn 

aflopend per individuele factor geordend, deze scores zijn de mate waarin een stelling bij de factor past. De 

instemmingsgraad slaat op de mate waarin de respondenten het eens waren met de stellingen (n=201). Deze werd 

berekend door het gemiddelde te nemen van de antwoorden, met 2=’zeer eens’, 1=’eens’, 0=’neutraal’, -1=’oneens’ 

en -2=’zeer oneens’. S.D. is de standaarddeviatie van dit gemiddelde. 

Factoren en stellingen 
Factor 

score 

Instemmings- 

graad 
S.D. 

De Participerende steward 

De mens is onlosmakelijk verbonden met de natuur (Participant) .805 .93 .299 

Ik beschouw de natuur als een goede vriend (Partner) .781 .86 .361 

De relatie van de mens met de natuur is bepalend voor wie we zijn (Participant) .721 .73 .527 

Ik voel me verplicht om de natuur te beschermen (Steward) .713 .75 .518 

Ieder mens is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur (Steward) .708 .92 .296 
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Omdat de mens het vermogen heeft te kunnen denken horen we voor de 

natuur te zorgen (Steward) 
.563 .86 .401 

Omdat we onderdeel zijn van de natuur zijn we verantwoordelijk om er voor te 

zorgen (Steward part of nature) 
.531 .85 .445 

Onze generatie moet er voor zorgen dat de natuur behouden blijft voor 

toekomstige generaties (Steward) 
.523 .92 .358 

Ik voel me één met al het leven op aarde (Participant) .428 .59 .603 

Gemiddelde van de ‘Participerende steward’ 

 
 

.82 
 

De Partner    

Mens en natuur hebben recht op een gelijkwaardige behandeling  .860 .63 .683 

Mens en natuur zijn gelijkwaardig .787 .52 .702 

De natuur moet zich kunnen ontwikkelen, net als de mens .648 .83 .449 

Gemiddelde van de ‘Partner’  .66  

 

De Master 

We hebben het recht de natuur te veranderen als dat de mens ten goede komt .757 -.07 .822 

De natuur mag de vooruitgang van onze samenleving niet in de weg staan .667 -.17 .849 

Het vermogen te kunnen denken plaatst de mens boven de natuur .569 -.14 .825 

De natuur is er voor mij, niet andersom .529 .09 .846 

Gemiddelde van de ‘Master’  -.07  

 

In tabel 2 staan de drie factoren die uit de factoranalyse zijn gekomen, met daarbij de stellingen die 

volgens de respondenten bij deze factoren horen. De respondenten onderscheiden duidelijk de 

grondhouding van de master en van de partner, zoals die in de literatuur beschreven zijn. De 

stellingen die de theoretische participant en de steward representeerden zijn door de respondenten 

echter samengevoegd tot één grotere factor met een mix van de verscheidene participant- en 

stewardstellingen, die de Participerende Steward is genoemd. Verder is te zien in hoeverre de 

respondenten het eens zijn met de stellingen. Hierbij is goed te zien dat de respondenten zich over 

het algemeen het best kunnen vinden in de ‘Participerende steward’, met een gemiddelde 

instemmingsgraad van 0.82 op een schaal van -2 tot 2. De partnervisie kreeg tevens een positieve 

instemmingsgraad van 0.66. De mastervisie daarentegen werd over het algemeen door de 

respondenten niet gedeeld, deze kreeg een negatieve instemmingsgraad van -0.07. De drie stellingen 

waar de respondenten zich het meest in konden vinden waren: “de mens is onlosmakelijk verbonden 

met de natuur”, “ieder mens is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur”, en “onze generatie 

moet er voor zorgen dat de natuur behouden blijft voor toekomstige generaties”. De stellingen waar 

respondenten zich het minst in konden vinden waren: “de natuur mag de vooruitgang van onze 

samenleving niet in de weg staan”, “het vermogen te kunnen denken plaatst de mens boven de 

natuur”, en “we hebben het recht de natuur te veranderen als dat de mens ten goede komt”.  

Bij de factoranalyse werd tevens een factorcorrelatiematrix gevormd (tabel A.3). Hieruit blijkt 

dat de masterfactor een negatieve correlatie heeft met de andere twee factoren. Over het algemeen 

hebben respondenten dus aangegeven het eens te zijn met de stellingen binnen de participerende 

steward- en partnerfactor en tegelijkertijd het oneens te zijn met de stellingen binnen de 

masterfactor of andersom. Ook is te zien dat de participerende steward- en de partnerfactoren 
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positief met elkaar gecorreleerd zijn, dus wanneer respondenten het eens zijn met stellingen binnen 

de participerende stewardfactor, ze het over het algemeen ook eens zijn met de stellingen binnen de 

partnerfactor. 

 Wanneer men kijkt naar de instemmingsgraad van de doelgroepen op de verschillende 

mens-natuurrelaties zijn er verschillen te zien (Tabel 3). Zo heeft elke doelgroep voor de 

participerende stewardvisie de hoogste instemmingsgraad. De grootste verschillen zijn er ten aanzien 

van de mastervisie. Hierbij is te zien dat de bewoners en vooral de natuurbeheerders het niet eens 

zijn met de masterstellingen, terwijl de jagers en vooral de landbouwers wel positief tegenover het 

idee van de master staan. Vooral landbouwers zijn erg verdeeld, ze zijn het vrijwel even veel eens 

met de Master als met de Participerende Steward. Jagers kunnen zich, ondanks de positieve 

instemmingsgraad, van alle grondhoudingen het minst vinden in de mastervisie. Samenvattend is te 

stellen dat alle doelgroepen, op de landbouwers na, het meeste instemmen met de participerende 

stewardvisie, gevolgd door de partner-visie en het minst met de mastervisie. Landbouwers stemmen 

in gelijke mate in met de participerende steward- en de mastervisie en het minst met de partnervisie.    

 
Tabel 3: De instemmingsgraad van de verschillende doelgroepen op de 3 factors uit de verkennende factoranalyse. 

Factor Doelgroep (n) 

 
Bewoners 

(130) 
Landbouwers 

(19) 
Jagers 
(22) 

Natuurbeheerders 
(28) 

Participerende steward 0.82 0.59 0.88 0.96 

Partner 0.74 0.11 0.44 0.82 

Master -0.14 0.57 0.22 -0.45 

 

4.3. Ervaringen, emoties en percepties ten aanzien van de 

wolf 

Binnen het thema ‘wolf’ werd eerst gevraagd of respondenten zelf of een huisgenoot van hen wel 

eens ooit een wolf of een teken van de aanwezigheid van de wolf hebben gezien in de regio. Hierop 

zei 7% van de bewoners, 21% van de landbouwers, 50% van de jagers en 36% van de 

natuurbeheerders dit wel eens gezien te hebben.  

Een andere vraag was wat men dacht dat een wolf zou doen op het moment dat deze een volwassen 

mens tegenkomt (n=199). 53% gaf aan te denken dat de wolf het contact met de mens rustig uit de 

weg gaat, 32% gaf aan dat de wolf bang weg zou rennen en 10% dacht dat de wolf zou blijven staan. 

Er werd maar zelden aangegeven dat men dacht dat de wolf dichterbij zou komen of aan zou vallen. 

Voor deze twee mogelijkheden dacht 2% Van de bewoners dat ze zouden gebeuren. Binnen de groep 

landbouwers gaf 11% voor beide mogelijkheden aan dat deze zouden gebeuren en 4% van de jagers 

gaf aan te denken dat de wolf aan zou vallen. 

  



 

 
a

  Naya werd in Duitsland door een expert gezenderd toen ze zes maanden oud was. Haar pad kon worden gevolgd vanaf 

haar geboorteregio (Lübtheener Heide – Mecklenburg Vorpommern), door Duitsland heen, via Nederland, naar Limburg 
toe. Wolven blijken zich hoofdzakelijk te vestigen in gebieden die voldoende landschappelijke overeenkomst kennen met 
hun geboortegebied. Roger noch August waren gezenderd (gezien dit, vanwege schuwheid van de dieren, praktisch heel 
moeilijk is), maar er is geen reden aan te nemen dat deze strategie voor hen anders was. Najaar 2019 vestigde zich met 
Noëlla opnieuw een wolf uit Duitsland, dit keer afkomstig uit een regio nabij Dresden (info Mario De Block, ANB).  
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4.3.1. Hoe is de wolf terechtgekomen in Vlaanderen 

Een verschil tussen de doelgroepen werd gevonden bij de vraag: “hoe is volgens u de wolf in deze 

regio terecht gekomen”? In tabel 4 is te zien dat binnen de bewoner- en natuurbeheerder groepen 

de meeste respondenten denken dat de wolf op eigen kracht in de regio terecht is gekomen, 

respectievelijk met afgerond 60% en 82%. De landbouwers en de jagers denken dat de wolf is 

uitgezet met respectievelijk ongeveer 84% en 96%. 

Om te testen of deze verschillen significant zijn is een correlatietest met een Likelihood Ratio 

uitgevoerd. De resultaten van deze test zijn in tabel 4 weergegeven. Uit de Likelihood Ratio blijkt dat 

er significante verschillen zijn tussen de groepen bij het beantwoorden van deze vraag; deze had een 

waarde van 86.515 met 6 vrijheidsgraden, p <.001 (n=200). 
 

Tabel 4: Antwoorden op de vraag hoe de wolf terecht is gekomen in Noord-Limburg per doelgroep. Aangegeven 

percentages slaan op de geobserveerde aantallen binnen de doelgroep, niet op de statistisch verwachtte 

aantallen. 

Doelgroep Aantal Antwoord  

  
Hij keerde vanzelf terug door 

natuurlijke trek vanuit buurlanden
 

Hij werd 

uitgezet 
a 

Ik weet 

het niet 
Totaal 

 

Bewoners 

Geobserveerd 78 28 23 129 

Verwacht 66.4 45.8 16.8 129.0 

Percentage 60.5% 21.7% 17.8% 100.0% 

Landbouwers 

Geobserveerd 1 16 2 19 

Verwacht 9.8 6.7 2.5 19.0 

Percentage 5.3% 84.2% 10.5% 100.0% 

Jagers 

Geobserveerd 1 23 0 24 

Verwacht 12.4 8.5 3.1 24.0 

Percentage 4.2% 95.8% 0.0% 100.0% 

Natuurbeheerders 

Geobserveerd 23 4 1 28 

Verwacht 14.4 9.9 3.6 28.0 

 Percentage 82.1% 14.3% 3.6% 100.0% 

Totaal 

Geobserveerd 103 71 26 200 

Verwacht 103.0 71.0 26.0 200.0 

Percentage 51.5% 35.5% 13.0% 100.0% 
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4.3.2. Aantal wolven in Noord-Limburg 

Aan de respondenten is gevraagd wat zij vonden van het aantal wolven in Noord-Limburg. De 

resultaten hiervan zijn per doelgroep weergegeven in tabel 5. Er bleken ook hier significante 

verschillen te zijn tussen de groepen. De Likelihood Ratio gaf als waarde 74.697 met 9 

vrijheidsgraden, p <.001 (N=200). 

In tabel 5 is te zien dat binnen de groep natuurbeheerders de meerderheid (61%) vindt dat er 

nog wel wolven bij mogen komen in Noord-Limburg, zolang ze maar niet uitgezet worden. Bij de 

bewoners is dit antwoord tevens het meest gegeven met afgerond 39%. Van de landbouwers en de 

jagers vinden respectievelijk 84% en 58% dat er te veel wolven zijn in Noord-Limburg (Ten tijde van 

deze enquêtering was er zekerheid van een wolvenpaar in Limburg met mogelijke nestvorming). 

 

 
Tabel 5: Antwoorden op de vraag wat men vond van het aantal wolven in Noord-Limburg per doelgroep. 

Aangegeven percentages slaan op de geobserveerde aantallen binnen de doelgroep, niet op de statistisch 

verwachtte aantallen. 

Doelgroep Aantal Antwoord  

 

Er zijn te 

veel 

wolven 

Er zijn 

precies 

genoeg 

wolven 

Er mogen zeker nog wolven 

bijkomen, zolang er geen 

enkele worden uitgezet 

Weet ik 

niet 
Totaal 

Bewoners 

Geobserveerd 17 21 50 41 129 

Verwacht 31.6 18.7 43.9 34.8 129.0 

Percentage 13.2% 16.3% 38.8% 31.8% 100.0% 

Landbouwers 

Geobserveerd 16 1 0 2 19 

Verwacht 4.7 2.8 6.5 5.1 19.0 

Percentage 84.2% 5.3% 0.0% 10.5% 100.0% 

Jagers 

Geobserveerd 14 5 1 4 24 

Verwacht 5.9 3.5 8.2 6.5 24.0 

Percentage 58.3% 20.8% 4.2% 16.7% 100.0% 

Natuurbeheerders 

Geobserveerd 2 2 17 7 28 

Verwacht 6.9 4.1 9.5 7.6 28.0 

Percentage 7.1% 7.1% 60.7% 25.0% 100.0% 

Totaal 

Geobserveerd 49 29 68 54 200 

Verwacht 49.0 29.0 68.0 54.0 200.0 

Percentage 24.5% 14.5% 34.0% 27.0% 100.0% 

 

 

Naast de bovenstaande vragen werden er binnen het thema ‘Ervaringen, emoties en percepties ten 

aanzien van de wolf’ ook een aantal stellingen voorgelegd aan de respondenten. Deze zijn opgedeeld 

in verschillende thema’s: de algemene perceptie van de wolf, de perceptie van gevaar, de 

schadelijkheid van de wolf en de acceptatie van de wolf. De antwoorden op de individuele stellingen 

binnen deze categorieën zijn per doelgroep te zien in figuur 3 tot en met 6. 

In figuur 3 zijn de resultaten van de stellingen te zien over de perceptie ten aanzien van de 

wolf. De respondenten vinden de wolf over het algemeen een mooi dier, dit geldt voor een duidelijke 
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meerderheid van bewoners, jagers en natuurbeheerders. De landbouwers daarentegen zijn hier 

meer verdeeld over. Bij de tweede stelling zijn de natuurbeheerders en bewoners positief over de 

aanwezigheid van de wolf. Dit in tegenstelling tot de jagers en landbouwers, die het niet eens zijn 

met de stelling “ik ben positief over de aanwezigheid van de wolf in deze regio” met respectievelijk 

88% en 90%, waarvan meer dan 60% hierbij ‘zeer oneens’ heeft geantwoord. Hetzelfde patroon is te 

zien bij de derde stelling, waarbij de natuurbeheerders en bewoners vinden dat de wolf iets toevoegt 

aan de waarde van de streek. Terwijl de jagers en landbouwers vinden dat de wolf niets toevoegt aan 

de waarde van de streek, waarbij minstens 90% ‘oneens’ en ‘zeer oneens’ heeft ingevuld.  

 

 
Figuur 3: Antwoorden van bewoners (1e stelling: n=130, 2e & 3e stelling: n=129), landbouwers (n=19), jagers (n=24) en 

natuurbeheerders (n=28) op verscheidene stellingen over de perceptie van de wolf. Elke balk geeft het complete 

spectrum van antwoorden per stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het 

percentage van het gegeven antwoord aan. 

Figuur 4 laat de antwoorden van respondenten zien op stellingen over de perceptie van gevaar van 

de wolf. Hierbij is te zien dat de respondenten over het algemeen niet zo bang zijn voor de wolf. In 

de groep landbouwers bevinden zich de meeste respondenten die aangeven bang te zijn in een 

gebied waar wolven voorkomen. Van de natuurbeheerders daarentegen geeft geen enkele 

respondent aan bang te zijn als ze in een gebied lopen waar wolven voorkomen. Jagers en bewoners 

laten hetzelfde patroon zien en zijn voor het merendeel niet bang van de wolf. Ditzelfde patroon is te 

zien bij de stelling: “De wolf is gevaarlijk voor volwassenen”. Een ander patroon is te zien bij de 

stelling: “Huisdieren kunnen veilig loslopen in een gebied waar wolven voorkomen”. Hierbij geeft een 

groot deel van de respondenten uit elke doelgroep aan te denken dat huisdieren gevaar lopen als ze 

loslopen in een gebied met wolven. Binnen de groep jagers kiezen de meeste respondenten voor het 

antwoord ‘zeer oneens’. Bij de stelling: “De wolf is gevaarlijk voor kleine kinderen” is te zien dat de 

meerderheid van jagers en landbouwers denkt dat de wolf gevaarlijk is voor kleine kinderen, met 

respectievelijk 58% en 85%.   
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Figuur 4: Antwoorden van bewoners (n=130), landbouwers (n=19), jagers (n=24) en natuurbeheerders (n=28) op 

verscheidene stellingen over het gevaar van de wolf. Elke balk geeft het complete spectrum van antwoorden per 

stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het percentage van het gegeven 

antwoord aan. 

In figuur 5 zijn de antwoorden te zien op een tweetal stellingen over de acceptatie van de wolf. Ook 

hier is het patroon van landbouwers en jagers aan de ene kant van het spectrum en de bewoners en 

natuurbeheerders aan de andere kant te zien. 85% van de landbouwers en 71% van de jagers vindt 

dat men niet hoeft te accepteren dat de wolf er is, terwijl juist 66% van de bewoners en 90% van de 

natuurbeheerders vindt dat men dit wel moet accepteren. Ditzelfde beeld is in een iets gematigdere 

vorm te zien bij de tweede stelling. De jagers en landbouwers zijn het eens met de stelling dat de 

wolf niet in Vlaanderen hoeft te leven omdat deze al ergens anders in Europa leeft, hiervan heeft bij 

elke groep 79% aangegeven het eens of zeer eens te zijn. In tegenstelling tot de jagers en 

landbouwers heeft 59% van de bewoners en 75% van de natuurbeheerders aangegeven het hier 

oneens of zeer oneens mee te zijn. 
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Figuur 5: Antwoorden van bewoners (n=129), landbouwers (n=19), jagers (n=24) en natuurbeheerders (n=28) op 

verscheidene stellingen over de acceptatie rond de wolf. Elke balk geeft het complete spectrum van antwoorden 

per stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het percentage van het 

gegeven antwoord aan. 

In figuur 6 is te zien dat vooral de natuurbeheerders verdeeld zijn over de vraag of de wolf een 

bedreiging is voor de veehouderij; de meerderheid van de bewoners (55%) denkt dat de wolf 

hiervoor een bedreiging is. De jagers en landbouwers zijn het nagenoeg unaniem eens over dat de 

veehouderij bedreigd wordt door de wolf, met respectievelijk 83% en 95%. Bij de stelling over of de 

wolf schadelijk is voor de natuur is te zien dat juist de jagers en landbouwers meer verdeeld zijn. De 

bewoners en natuurbeheerders zijn het niet eens met deze stelling, met respectievelijk 69% en 92% 

die ‘oneens’ en ‘zeer oneens’ heeft geantwoord. 

 
 
Figuur 6: Antwoorden van bewoners (1e stelling: n=130, 2e stelling: n=129), landbouwers (n=19), jagers (n=24) en 

natuurbeheerders (n=28) op verscheidene stellingen binnen de categorie ‘wolf schadelijkheid’. Elke balk geeft het 

complete spectrum van antwoorden per stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken 

geven het percentage van het gegeven antwoord aan. 
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4.3.3. Gevoelens ten aanzien van wolven 

Er werd ook gevraagd wat de voornaamste gevoelens zijn van respondenten bij de gedachte dat er 

wolven in de streek leven, hierbij mochten ze maximaal drie gevoelens kiezen. De resultaten hiervan 

zijn te zien in tabel 6, hierbij geven de cijfers het percentage respondenten aan binnen een doelgroep 

dat een bepaald gevoel heeft geselecteerd. Bijvoorbeeld 53.6% van de natuurbeheerders heeft ‘best 

fier’ als één van hun gevoelens geselecteerd, maar 60.7% van de natuurbeheerders heeft tevens ‘blij 

verrast’ als een gevoel geselecteerd.  

 
Tabel 6: De gevoelens van respondenten uitgezet tegen de doelgroep. De gevoelens zijn gesorteerd van positief 

naar negatief. De cijfers betreffen het percentage van de respondenten binnen een doelgroep dat een specifiek 

gevoel heeft geselecteerd. 

 
Emotie Doelgroep (n) 

 

Natuurbeheerders 

(28) 

Bewoners 

(129) 

Jagers  

(24) 

Landbouwers  

(19) 

 

Best fier 53.6 25.6 0.0 0.0 

Enthousiast 32.1 13.2 0.0 0.0 

Blij verrast 60.7 34.1 8.3 0.0 

Nieuwsgierig 50.0 42.6 16.7 5.3 

Rustig 21.4 24.8 12.5 10.5 

Neutraal 7.1 19.4 8.3 0.0 

Onzeker 7.1 18.6 20.8 21.1 

Bezorgd 17.9 30.2 79.2 68.4 

Angstig 3.6 12.4 20.8 31.6 

Verafschuwd 3.6 0.8 25.0 36.8 

 

In tabel 6 is te zien dat natuurbeheerders overwegend positieve gevoelens hebben bij de 

aanwezigheid van de wolf, met blij verrast, best fier en nieuwsgierig respectievelijk als meest 

gekozen gevoelens. Bewoners lijken meer verdeeld met vooral positieve, maar ook neutrale en 

negatieve gevoelens. De meest gekozen gevoelens binnen deze groep zijn respectievelijk 

nieuwsgierig, blij verrast en bezorgd. Jagers en landbouwers hebben neutrale tot overwegend 

negatieve gevoelens en geven aan vooral bezorgd te zijn, gevolgd door verafschuwd, angstig en 

onzeker. 

4.4. Beheer 

Binnen het thema ‘beheer’ werden eerst een aantal stellingen voorgelegd over de voorlichting die 

men krijgt over de wolf. De spreiding in antwoorden hierop is te zien in figuur 7. 

In figuur 7 is te zien dat de verschillende doelgroepen veelal dezelfde mening hebben over de 

stellingen betreffende de voorlichting rond de wolf. Landbouwers geven het sterkst aan niet goed 

geïnformeerd te worden over beslissingen van de overheid, gevolgd door jagers. Bij de 

natuurbeheerders geeft de meerderheid aan wel goed geïnformeerd te worden. Ditzelfde geldt voor 

de informatie die men krijgt over hoe men als recreant om kan gaan met de wolf, waarbij de 

meerderheid van de natuurbeheerders tevens aangeeft voldoende informatie te krijgen. Binnen de 

andere groepen hebben de meeste respondenten aangegeven niet genoeg informatie te krijgen. 

Tevens geeft de helft van de jagers en landbouwers aan dat de kinderen, via school, niet goed 
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voorgelicht worden over de wolf. Bewoners en vooral natuurbeheerders zijn hier meer verdeeld 

over. Grote delen van de doelgroepen hebben bij deze stelling neutraal gereageerd en van de 

bewoners betreft dit de meerderheid.  

 

 

 
Figuur 7: Antwoorden van bewoners (n=128), landbouwers (n=18), jagers (n=24) en natuurbeheerders (n=28) op 

stellingen over voorlichting. Elke balk geeft het complete spectrum van antwoorden per stelling, met het antwoord 

‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het percentage van het gegeven antwoord aan. 

Figuur 8 laat zien dat jagers en landbouwers er geen vertrouwen in hebben dat natuurbeheerders 

goede keuzes maken rond het beheer van de wolf. Van deze groepen geeft respectievelijk 84% en 

74% aan het oneens te zijn met de stelling. Natuurbeheerders en bewoners daarentegen geven aan 

wel vertrouwen te hebben, met respectievelijk 89% en 73% die ‘eens’ hebben geantwoord. De twee 

andere stellingen geven hetzelfde patroon weer. De meerderheid van natuurbeheerders en 

bewoners vinden dat de hoeveelheid wolven moet worden overgelaten aan natuurlijke processen en 

dat de wolf hoe dan ook beschermd moet blijven in Vlaanderen. Aan de andere kant vindt de 

meerderheid van de jagers en landbouwers dat de wolf niet beschermd moet blijven in Vlaanderen 

en dat de hoeveelheid wolven in Vlaanderen niet overgelaten moet worden aan natuurlijke 

processen.   
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Figuur 8: Antwoorden van bewoners (1e & 3e stelling n=129, 2e stelling n=128), landbouwers (n=19), jagers (n=24) en 

natuurbeheerders (n=28) op verscheidene stellingen binnen de categorie ‘beheer’. Elke balk geeft het complete 

spectrum van antwoorden per stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het 

percentage van het gegeven antwoord aan. 

Figuur 9 geeft de antwoorden op stellingen over beschermingsmaatregelen voor vee en compensatie 

voor predatieschade door de wolf. Bij de eerste stelling is te zien dat een ruime meerderheid van 

elke doelgroep het ermee eens is dat er gecompenseerd moet worden voor schade aangericht door 

de wolf. Bij de stelling of compensatie voor predatieschade door wolven verspilling van belastinggeld 

is, is juist te zien dat men verdeeld is. Natuurbeheerders zijn het hier niet mee eens, terwijl 

landbouwers juist verdeeld zijn. Ook jagers en bewoners zijn meer verdeeld bij deze stelling, waarbij 

bewoners meer neigen naar ‘oneens’ en jagers meer neigen naar ‘eens’.  

Bij de stelling of beschermingsmaatregelen verplicht moeten worden in gebieden waar de 

wolf leeft geeft de meerderheid van bewoners en natuurbeheerders aan het daarmee eens te zijn. 

Jagers en landbouwers zijn hierin meer verdeeld, ongeveer de helft van deze doelgroepen is het niet 

eens met deze stelling.  

Er is meer verdeeldheid tussen de doelgroepen over de stelling dat predatieschade alleen 

gecompenseerd moet worden als er beschermingsmaatregelen genomen zijn. Binnen de groepen 

jagers en landbouwers is een ruime meerderheid het hier niet mee eens. Van de bewoners en 

natuurbeheerders is de meerderheid het hier wel mee eens.   
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Figuur 9: Antwoorden van bewoners (n=128), landbouwers (n=19), jagers (n=24) en natuurbeheerders (n=28) op 

verscheidene stellingen over vee-beschermingsmaatregelen en compensatie. Elke balk geeft het complete 

spectrum van antwoorden per stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het 

percentage van het gegeven antwoord aan. 

  



 

b waartoe de wetgeving dan echter zou moeten aangepast worden. In België en Nederland is de wolf volledig 

beschermd. Eind 2019 werd jachtmogelijkheid in Duitsland wel beslist bij aangetoonde predatieschade en mits 
jachtlicentie. De aantallen wolven in Duitsland zijn echter ook relatief hoger. Inzake risico op aanval op mensen, 
is dat risico slechts reëel bij gehabitueerde wolven, met andere woorden wolven die actief gewend raakten aan 
mens, door bv lokken met vlees, of actieve benadering gedurende de eerste levensmaanden. Het beleid wil 
verder maximaal inzetten op het vermijden van dit risico, mede door communicatie (info Mario De Block, ANB). 
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4.4.1. Het voorwaardelijk afschieten van wolven 

Een andere vraag die gesteld werd was onder welke eventuele voorwaarden wolven afgeschoten 

zouden mogen worden 
b
, waarbij meerdere antwoorden ingevuld mochten worden. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in figuur 10.   

Figuur 10: Antwoorden van bewoners (n=128), landbouwers (n=19), jagers (n=24) en natuurbeheerders (n=28) op de 

vraag: Onder welke eventuele voorwaarden mogen wolven afgeschoten worden? Getallen in de middelste cirkel 

geven het percentage respondenten dat een bepaald antwoord gegeven heeft (n=527). Getallen in de buitenste 

cirkel geven het percentage van elke doelgroep per individueel antwoord. Omdat de aantallen respondenten 

binnen de groepen verschillen zijn de aantallen per antwoord vermenigvuldigd met een aparte ratio voor elke 

doelgroep om zo vergelijkbare aantallen te krijgen. Deze zijn gebruikt om de percentages van elke doelgroep per 

individueel antwoord te bepalen.     

Binnen de groepen bewoners en natuurbeheerders zijn de meeste respondenten van mening dat 

wolven afgeschoten zouden mogen worden wanneer deze mensen zouden verwonden of doden. Bij 

de groepen jagers en landbouwers ligt er een minder grote nadruk op het verwonden of doden van 

mensen. Bij deze groepen is elk antwoord redelijk gelijkmatig ingevuld, behalve het antwoord ‘nooit’. 

Binnen de groep landbouwers koos geen enkele respondent het antwoord ‘nooit’ in en één 

respondent binnen de groep jagers vulde dit antwoord in.  

 In figuur 10 is te zien dat de antwoorden die betrekking hebben op mensen relatief 

gelijkmatig ingevuld zijn door de doelgroepen. Wanneer het echter betrekking heeft op huisdieren en 

vee is te zien dat jagers en landbouwers minstens 75% uitmaken van de respondenten die deze 

antwoorden gekozen hebben. Van de respondenten die vinden dat wolven nooit afgeschoten mogen 

worden komt meer dan de helft uit de groep natuurbeheerders. 
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4.4.2. Predatieschade 

Binnen het thema ‘beheer’ werd tevens de vraag gesteld: “Wanneer moet vee-predatieschade door 

de wolf gecompenseerd worden?”. De antwoorden hierop worden per doelgroep weergegeven in 

tabel 7. Ook hierbij bleken er significante verschillen te bestaan tussen de verschillende doelgroepen. 

De Likelihood Ratio had een waarde van 25.224 met 9 vrijheidsgraden, p =0.003 (N=201). 

In tabel 7 is te zien dat elke groep het meest heeft geantwoord dat schade aangericht door 

de wolf vergoed moet worden wanneer er bewijs is gevonden door een neutrale expert. Alleen 

binnen de groepen jagers en landbouwers heeft ook een groot percentrage geantwoord dat schade 

vergoed mag worden wanneer de eigenaar van het vee het vermoeden heeft dat de schade door de 

wolf is veroorzaakt, zonder dat er bewijs voor gevonden is. 

 
Tabel 7: Antwoorden op de vraag wanneer voor schade aangericht door de wolf gecompenseerd moet worden 

uitgezet tegen de verschillende doelgroepen. Aangegeven percentages slaan op de geobserveerde aantallen 

binnen de doelgroep, niet op de statistisch verwachtte aantallen. 

Doelgroep Aantal Antwoord  

 

Wanneer er bewijs 

wordt gevonden 

door een neutrale 

expert, dat de wolf 

deze schade heeft 

veroorzaakt 

Wanneer de eigenaar 

van het vee het 

vermoeden heeft dat de 

wolf de schade heeft 

veroorzaakt, maar er 

geen bewijs voor is 

Beide 

Geen 

van 

beide 

Totaal 

 

Bewoners 

Geobserveerd 97 3 19 11 130 

Verwacht 93.1 3.9 25.2 7.8 130.0 

Percentage 74.6% 2.3% 14.6% 8.5% 100.0% 

Landbouwers 

Geobserveerd 9 2 8 0 19 

Verwacht 13.6 0.6 3.7 1.1 19.0 

Percentage 47.4% 10.5% 42.1% 0.0% 100.0% 

Jagers 

Geobserveerd 13 1 9 1 24 

Verwacht 17.2 0.7 4.7 1.4 24.0 

Percentage 54.2% 4.2% 37.5% 4.2% 100.0% 

Natuurbeheerders 

Geobserveerd 25 0 3 0 28 

Verwacht 20.1 0.8 5.4 1.7 28.0 

Procent 89.3% 0.0% 10.7% 0.0% 100.0% 

Totaal 

Geobserveerd 144 6 39 12 201 

Verwacht 144.0 6.0 39.0 12.0 201.0 

Percentage 71.6% 3.0% 19.4% 6.0% 100.0% 

 
Bij de vraag of respondenten al ooit predatieschade hebben gehad bleken alleen twee jagers 

dit te hebben gehad. Landbouwers zijn hierna nog gevraagd of ze bang zijn voor predatieschade in de 

toekomst, waarbij blijkt dat 94% van de landbouwers daar bang voor is (n=18). Landbouwers zijn 

tevens gevraagd of ze gebruik maken van bepaalde beschermingsmaatregelen tegen de wolf waarbij 

meerdere antwoorden ingevuld mochten worden. Hieruit blijkt 39% van de landbouwers geen 

beschermingsmaatregelen te gebruiken (n=18). Van de landbouwers die wel 

beschermingsmaatregelen gebruiken werd 39% ‘elektrische rasters’ als antwoord ingevuld, gevolgd 
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door ‘ophokken van vee in stal of kraal’ met 33% en ‘waakhonden’ met 22% (n=18). Een andere 

beschermingsmaatregel die genoemd werd was ‘geweer’. 71% van de landbouwers die heeft 

aangegeven geen beschermingsmaatregelen te hebben genomen, blijkt deze te willen nemen mits 

honderd procent wordt vergoed. 14% Blijkt bereid te zijn dit te doen wanneer vijfenzeventig procent 

vergoed zou worden en nog eens 14% wanneer vijftig procent vergoed zou worden (n=7). Van de 

landbouwers die wel al beschermingsmaatregelen gebruiken lijkt 73% bereid te zijn extra 

maatregelen te nemen mits dit honderd procent vergoed zou worden, gevolgd door 18% die bereid is 

dit te doen mits tachtig procent vergoed zou worden (conform huidig beleid binnen het zogenaamde 

risicogebied (Natuur en Bos, 2020)) en 9% wanneer vijftig procent vergoed zou worden (n=11). 

4.5. Rollen en verantwoordelijkheden 

4.5.1. Bescherming van de wolf 

Het thema ‘rollen en verantwoordelijkheden’ begon met de vraag of de respondent zou willen 

bijdragen aan de bescherming van de wolf in Vlaanderen. Hierbij blijkt 42% van de bewoners dit wel 

te willen doen, waarvan 7% dit absoluut zou willen doen en 35% dit misschien wel zou willen doen. 

Daarentegen geeft 43% en 15% van de bewoners aan waarschijnlijk niet, respectievelijk absoluut niet 

bij te willen dragen aan de bescherming van de wolf. Binnen de groep landbouwers blijken 78% en 

17% ‘absoluut niet’, respectievelijk ‘waarschijnlijk niet’ bij te willen dragen aan de bescherming van 

de wolf (N=18). Bij jagers is hetzelfde beeld te zien als bij de landbouwers, daar geven 74% en 22% 

aan ‘absoluut niet’, respectievelijk ‘waarschijnlijk niet’ bij te willen dragen aan de bescherming van 

de wolf (N=23). Natuurbeheerders geven aan wel bij te willen dragen met 63% en 19% van deze 

groep die ‘absoluut wel’, respectievelijk ‘misschien wel’ zouden willen bijdragen aan de bescherming 

van de wolf.  

 De respondenten die aangaven bij te willen dragen aan de bescherming, is gevraagd wat ze 

dan zouden willen doen. Hierbij mochten meerdere antwoorden worden ingevuld. Het meeste werd 

‘een petitie tekenen’ ingevuld met 37%, gevolgd door ‘meewerken aan onderzoek: waarnemingen 

verzamelen en doorgeven’ en ‘deelnemen aan publieke evenementen’ met respectievelijk 27% en 

17% (n=79). 

 De respondenten die aangaven juist niet bij te willen dragen werd gevraagd waarom ze dit 

niet zouden willen, waarbij tevens meerdere antwoorden ingevuld mochten worden. 26% van de 

bewoners geven aan dat de wolf wel zonder hun hulp kan, 17% argumenteert dat de wolf niet thuis 

hoort in Vlaanderen en 15% vindt andere dingen veel belangrijker (n=75). Binnen de groep 

landbouwers argumenteert 40% dat de wolf niet thuishoort in Vlaanderen en 29% vindt de wolf 

schadelijk voor de agrarische sector (n=17). De meeste jagers argumenteren hier dat de wolf niet 

thuis hoort in Vlaanderen met 59% (n=17).  

4.5.2. Verantwoordelijkheden binnen het beleid 

Vervolgens zijn vragen gesteld over wie er volgens de respondenten verantwoordelijk moet zijn voor 

bepaalde aspecten van het beheer. Hierbij mochten meerdere antwoorden worden ingevuld. De 

eerste vraag in deze categorie was wie er volgens de respondenten verantwoordelijk hoort te zijn 

voor het (uitvoerend) beheer van de wolf. Bij deze vraag zijn bij alle doelgroepen dezelfde drie 

antwoorden het meeste gegeven. De overheid is het meest genoemd, gevolgd door lokale 

natuurbeheerders en jagers. De bewoners gaven deze drie antwoorden met respectievelijk 41%, 40% 

en 9%. Landbouwers gaven deze met respectievelijk 42%, 27% en 18% (n=18), jagers met 
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respectievelijk 47%, 24% en 18% (n=23) en tot slot gaven natuurbeheerders deze antwoorden met 

57%, 32% en 7% (n=27).  

 De volgende vraag was wie er volgens de respondenten verantwoordelijk is voor de 

bescherming van vee. Bij deze vraag zijn er wederom drie antwoorden die het meeste voorkwamen, 

namelijk de eigenaren, de overheid en lokale natuurbeheerders. In tegenstelling tot de vorige vraag 

zijn er hierbij wel verschillen te zien tussen de verschillende doelgroepen. Bewoners en 

natuurbeheerders blijken hier gelijkaardig over te denken. Bewoners noemen de eigenaren van vee 

het meest met 50%, vervolgens de overheid met 27% en lokale natuurbeheerders met 18%. 

Natuurbeheerders benoemen deze met respectievelijk 55%, 22% en 12% (n=27). Landbouwers en 

jagers daarentegen houden de overheid het meest verantwoordelijk. 41% van de landbouwers houdt 

de overheid het meest verantwoordelijk, gevolgd door de eigenaren en lokale natuurbeheerders met 

beide 24% (n=18). Jagers geven deze antwoorden met respectievelijk 40%, 30% en 17% (n=23). 

Bewoners en natuurbeheerders noemden beide een enkele keer ‘omwonenden’, terwijl landbouwers 

en jagers dat niet deden.   

 De laatste vraag over verantwoordelijkheden bij het beheer van de wolf was: welke 

instanties en/of organisaties moeten een grote rol spelen bij het bepalen van het beheer van de 

wolf? Hierbij blijken de meningen meer verdeeld dan bij de twee voorgaande vragen. Bewoners 

noemden natuurorganisaties het meest met 30%, gevolgd door de overheid met 29% en 

wetenschappelijke instanties met 18% (n=129). Natuurbeheerders noemden dezelfde drie 

organisaties en instanties het meest, maar binnen deze groep werden deze organisaties in gelijke 

mate genoemd. Wetenschappelijke organisaties werden het meest genoemd met 29%, gevolgd door 

de overheid en natuurorganisaties met beide 27% (n=27). Landbouwers en jagers daarentegen 

noemden andere organisaties dan de bewoners en natuurbeheerders. Landbouwers noemden de 

overheid en boerenorganisaties het meest met beide 25%, gevolgd door wetenschappelijke 

instanties met 15% (n=18). Jagers noemden jagersverenigingen het meest met 26%, gevolgd door de 

overheid met 23% en boerenorganisaties met 21% (n=23). Jagers, landbouwers en natuurbeheerders 

lijken zelf graag een grote rol te willen spelen bij het bepalen van het beheer rond de wolf. Jagers en 

landbouwers lijken hier elkaar een grote rol in te gunnen, jagers noemden boerenorganisaties 

namelijk met 21% en landbouwers noemden jagersverenigingen met 13%. 

4.5.3. De media 

Binnen het thema ‘rollen en verantwoordelijkheden’ werden tevens een drietal stellingen voorgelegd 

over de media, waarvan de antwoorden worden weergegeven in figuur 11.  

In figuur 11 is te zien dat bewoners sterk verdeeld zijn over de positie van de media als het 

gaat over de wolf: 31% denkt dat de media te positief spreken over de komst van de wolf, terwijl 27% 

dat juist niet vindt, de overige 42% staat hier neutraal in. Ondanks de verdeeldheid bij bewoners bij 

deze eerste stelling, blijkt dat toch bijna de helft vindt dat de media zich te veel op negatieve 

gebeurtenissen rond de wolf focussen. De jagers en landbouwers vinden dat de media te positief 

spreken over de wolf, met respectievelijk 96% en 83%. Ditzelfde beeld is terug te zien bij de tweede 

stelling, waarbij 69% van de jagers en 72% van de landbouwers het niet eens is met de stelling dat 

media zich te veel richten op negatieve gebeurtenissen. Natuurbeheerders hebben hier een andere 

mening over; 74% van deze groep vindt namelijk dat de media niet te positief spreken over de wolf 

en 56% vindt dat de media zich te veel richten op negatieve gebeurtenissen. Op de stelling dat de 

media het conflict tussen mens en wolf zou vergroten is door elke doelgroep gemengd, maar met 

name ‘neutraal’ geantwoord. Van de bewoners en natuurbeheerders denkt een wat groter 
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percentage dat dit inderdaad het geval is, met respectievelijk 39% en 45%. Bij jagers en landbouwers 

denkt een groter percentage dat dit niet zo is, met respectievelijk 44% en 39%. Bij alle doelgroepen 

heeft minimaal één derde ‘neutraal’ geantwoord.   

 

 
Figuur 11: Antwoorden van bewoners (1e en 2e stelling n=129, 3e stelling n=130), landbouwers (n=18), jagers (n=23) 

en natuurbeheerders (n=27) op verscheidene stellingen over de media. Elke balk geeft het complete spectrum van 

antwoorden per stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het percentage 

van het gegeven antwoord aan. 

4.5.4. Kosten en verantwoordelijkheden 

Tot slot zijn er nog een aantal stellingen voorgelegd over de kosten voor het beheer en de 

verantwoordelijkheid die men zou willen nemen binnen dit beheer. De antwoorden hiervan zijn te 

zien in figuur 12 en 13. 

Figuur 12 laat de antwoorden zien op stellingen over de kosten van de wolf in Vlaanderen en 

wie ervoor zou moeten betalen. Over de stelling dat de kosten alleen betaald zouden moeten 

worden door de mensen die de wolf willen behouden in Vlaanderen zijn de bewoners verdeeld, maar 

bijna de helft is het hier niet mee eens. Bij de landbouwers en jagers is er een ander beeld te zien, 

84% van de landbouwers en 78% van de jagers geeft aan het hiermee eens te zijn. Natuurbeheerders 

zijn de enige die het hier duidelijk niet mee eens zijn, hiervan heeft 89% aangegeven het oneens te 

zijn met de stelling dat de kosten alleen betaald moeten worden door de mensen die de wolf in 

Vlaanderen willen behouden.  

Bij de stelling dat landbouwers te veel betalen voor het behoud van de wolf vergeleken met 

de rest van de samenleving, waren de meningen van de bewoners tevens verdeeld. 27% is het er niet 

mee eens, 23% wel en de helft heeft ‘neutraal’ geantwoord. Bij de landbouwers en jagers is er een 

ander beeld te zien; 61% van de landbouwers en 47% van de jagers geeft aan het hiermee eens te 

zijn. Een substantieel deel van deze groepen heeft ook ‘neutraal’ geantwoord, 44% van de jagers en 
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33% van de landbouwers. Natuurbeheerders zijn de enige groep die het hier duidelijk niet mee eens 

zijn, hiervan heeft 70% aangegeven het oneens te zijn met de stelling dat landbouwers te veel 

betalen in vergelijking met de rest van de samenleving.   

 

 
Figuur 12: Antwoorden van bewoners (n=130), landbouwers (n=18), jagers (n=23) en natuurbeheerders (n=27) op 

verscheidene stellingen binnen rollen en verantwoordelijkheden. Elke balk geeft het complete spectrum van 

antwoorden per stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het percentage 

van het gegeven antwoord aan. 

Stellingen over de bereidheid van de respondenten om bij te dragen aan het samenleven van mens 

en wolf in Vlaanderen zijn te zien in figuur 13. Bij de eerste stelling zijn bewoners weer verdeeld. 

43%, en tevens het grootste percentage, heeft neutraal gereageerd op de stelling dat ze zich 

verantwoordelijk voelen om bij te dragen aan het samenleven van mens en wolf in Vlaanderen. 31% 

heeft gezegd zich wel verantwoordelijk te voelen en 26% voelt zich niet verantwoordelijk. De 

meerderheid van de jagers en landbouwers voelt zich niet verantwoordelijk. In totaal is 84% van de 

landbouwers het oneens met deze stelling. Van de jagers voelt 61% zich niet verantwoordelijk om bij 

te dragen aan het samenleven van mens en wolf. Natuurbeheerders voelen zich wel 

verantwoordelijk, 82% van de natuurbeheerders is het eens met deze stelling.  

Tot slot werd er een stelling aan bewoners, jagers en natuurbeheerders voorgelegd of ze 

vrijwillig boeren zouden willen helpen met het aanleggen van beschermingsmaatregelen als hiervoor 

een initiatief zou komen. De helft van de bewoners blijkt dit niet te willen, 38% staat hier neutraal in 

en 11% geeft aan dit wel te willen. Van de jagers heeft de helft neutraal gereageerd op deze stelling, 

34% is niet bereidt en 17% zou landbouwers wel willen helpen. Natuurbeheerders lijken het meest 

positief tegenover dit idee. 19% blijkt niet te willen helpen, 44% staat hierin neutraal en 37% blijkt 

bereidt te zijn om lokale landbouwers te helpen met het aanleggen van beschermingsmaatregelen 

als hiervoor een initiatief zou komen.   
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p-waarden worden gebruikt om een nulhypothese te accepteren of af te wijzen. Deze nulhypotheses 

zeggen doorgaans dat er geen relatie is tussen twee variabelen. Als de nulhypothese wordt afgewezen, 

geeft dit aanleiding aan te nemen dat er een relatie bestaat tussen de twee variabelen. De p-waarde 

kwantificeert de kans om resultaten te observeren die extremer zijn dan resultaten wanneer de 

nulhypothese waar zou zijn. Deze waarde wordt vergeleken met een significantielevel (α) en als een p-

waarde kleiner is dan de α wordt het resultaat gezien als statistisch significant. Bij sociale studies krijgt de 

α doorgaans een waarde van 0.05 (Vidgen & Yasseri, 2016).  

p < 0.05 = zwak significant 

p < 0.02 = gemiddeld significant 

p < 0.01 = sterk significant 

 

 

Figuur 13: Antwoorden van bewoners (n=130), landbouwers (n=18), jagers (n=23) en natuurbeheerders (n=27) op 

verscheidene stellingen binnen rollen en verantwoordelijkheden. Elke balk geeft het complete spectrum van 

antwoorden per stelling, met het antwoord ‘neutraal’ gecentreerd. De getallen in de balken geven het percentage 

van het gegeven antwoord aan. 

4.6. Correlaties 

4.6.1. Algemene gegevens en perceptie van de wolf 

Na de resultaten van de individuele vragen en stellingen is onderzocht welke relaties er zijn tussen de 

algemene gegevens van de respondenten en de perceptie ten aanzien de wolf. Hiervoor is eerst de 

leeftijd van respondenten uitgezet tegen de stelling: “Ik ben positief over de aanwezigheid van de 

wolf in deze regio”. Deze relatie werd getest met de Spearman correlatie vanwege het ordinale 

niveau van de Likert-schaal. Hieruit blijkt dat hoe ouder een respondent is hoe negatiever deze is 

over de aanwezigheid van de wolf in Noord-Limburg. Deze had een correlatie coëfficiënt -0.143, en 

bleek significant te zijn, p =0.046.  

Vervolgens is gekeken of het opleidingsniveau van de respondenten de perceptie ten aanzien 

van de wolf beïnvloedt. Hieruit blijkt dat het opleidingsniveau een positieve invloed heeft op de 

perceptie, met een correlatiecoëfficiënt van 0.143, p =0.047. Hiervoor is de Spearman-correlatie 

gebruikt vanwege de ordinale niveaus van de Likert-schaal en het opleidingsniveau. Over het 

algemeen is dus te stellen dat hoger opgeleiden positiever tegenover de wolf in Noord-Limburg staan 

dan lager opgeleiden.  
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4.6.2. Natuurvisies en perceptie van de wolf 

Na de algemene gegevens te correleren met de perceptie ten aanzien van de wolf, werd dit gedaan 

met de verschillende mens-natuur relaties. Deze relaties zijn statistisch relevant, om aan te geven dat 

de verschillende visies op de mens-natuur relatie een basis vormen voor de perceptie ten aanzien 

van de wolf. Als eerste is hierbinnen gekeken naar de relatie tussen de mate waarin respondenten de 

mastervisie aanhangen en de perceptie van de wolf. Deze correlatie is gebaseerd op de stelling “ik 

ben positief over de aanwezigheid van de wolf in deze regio”. Hieruit blijkt dat er een sterk negatieve 

relatie is tussen deze visie en de perceptie. De correlatiecoëfficiënt van deze relatie is -0.481, p 

<.0005. Dit betekent dat mensen die meer de mastervisie aanhangen, negatiever tegenover de 

aanwezigheid van de wolf staan.  

De mate waarin respondenten de partnervisie aanhangen en in welke mate dit samenhangt 

met de perceptie ten aanzien van de wolf was de volgende geteste correlatie. Deze relatie blijkt 

positief te zijn met een correlatiecoëfficiënt van 0.449, p <.0005. Dit houdt in dat respondenten die 

meer de partner visie aanhangen positiever zijn ten aanzien van de aanwezigheid van de wolf. 

De laatste correlatie die is getest voor de verschillende visies, was de correlatie tussen de 

mate waarin respondenten de participerende stewardvisie aanhangen en de perceptie ten aanzien 

van de wolf. Deze relatie blijkt, net als voor de relatie tussen partnervisie en perceptie van de wolf, 

positief te zijn met een correlatiecoëfficiënt van 0.422, p <.0005. Ook hieruit valt op te maken dat 

mensen die meer een participerende stewardvisie aanhouden positiever zijn ten aanzien van de 

aanwezigheid van de wolf in Noord-Limburg dan mensen die het minder eens zijn met deze visie.  

Een andere relatie die positief blijkt te zijn is de mate waarin respondenten natuur belangrijk 

vinden en in hoeverre ze positief zijn over de aanwezigheid van de wolf. De correlatiecoëfficiënt 

hiervan is 0.290, p <.0005. 

4.6.3. Andere invloeden op de perceptie van de wolf 

De perceptie ten aanzien van de wolf kan ook deels verklaard worden met de aanname van de wijze 

waarop de wolf in Vlaanderen terecht zou zijn gekomen. Deze vraag met de antwoorden: ‘Hij werd 

uitgezet’, ‘hij keerde vanzelf terug door natuurlijke trek vanuit buurlanden’ en ‘ik weet het niet’ werd 

uitgezet tegen verscheidene perceptiestellingen. Respondenten die dachten dat de wolf op eigen 

kracht is teruggekeerd in Vlaanderen waren over het algemeen positief over de terugkeer; 70.9% was 

het eens met de stelling “ik ben positief over de aanwezigheid van de wolf in deze regio”. Voor 

respondenten die dachten dat de wolf is uitgezet, was precies het tegenovergestelde te zien: 76.1% 

van deze groep was het oneens met deze stelling. Bij de respondenten die aangaven niet te weten 

hoe de wolf in Vlaanderen terecht is gekomen was de grootste groep neutraal in perceptie, met 

46.2%. Deze correlatie bleek significant te zijn, met een Pearson Chi-kwadraat waarde van 108.790 

(df=4) p <0.0001 en een Cramer’s V van .522 (p <.0001), dus een sterk verband. Deze significante 

correlatie gold tevens voor andere stellingen over de perceptie van de wolf, zoals: ‘De aanwezigheid 

van de wolf voegt iets toe aan de waarde van de streek’ en ‘ik vind wolven mooi’. De eerste stelling 

had een Chi-kwadraat waarde van 92.575 (df=4) p <0.0001 en een Cramer’s V van .481 (p <.0001), de 

tweede stelling had een Chi-kwadraat waarde van 33.064 (df=4) p <.0001 en een Cramer’s V van .288 

(p <.0001). Hieruit blijkt dat het verband tussen meningen omtrent de wijze van terugkeer van de 

wolf in Vlaanderen en het mooi vinden van wolven minder sterk is dan het verband tussen die 

meningen en hoe respondenten staan tegenover de aanwezigheid van de wolf op zich. Inschattingen 

over de wijze van terugkeer van de wolf in Vlaanderen hebben dus minder verband met appreciatie 
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van de esthetische waarde van de wolf, dan met de algemene perceptie over de aanwezigheid van 

de wolf.  

Het feit dat respondenten de wolf mooi vinden en of ze positief zijn over de aanwezigheid 

van de wolf is tevens gecorreleerd met elkaar. Deze correlatie had een Chi-kwadraat waarde van 

57.329 (df=4) p <.0001 en een Cramer’s V van 0.379 (p <.0001). Hierbij is te zien dat respondenten 

die niet positief zijn over de wolf in de regio, vaker oneens of neutraal antwoordden op de stelling “ik 

vind wolven mooi”. Zo werden in deze groep de antwoorden ‘Oneens’, ‘neutraal’ en ‘eens’ in gelijke 

mate gegeven. De groep die wel positief was over de wolf in Vlaanderen werden dezelfde 

antwoorden gegeven met respectievelijk 2.4%, 10.6% en 87.1%.  

 Er is in deze studie ook onderzocht of het zien van de wolf of sporen daarvan invloed had op 

de algemene perceptie van de wolf en of er ook een verband is met bang zijn als respondenten in 

een gebied met wolven wandelen. Er bleken significante verschillen te zijn tussen de groep die de 

wolf of sporen daarvan gezien hebben en de groep die deze niet heeft gezien. De groep die deze wel 

heeft gezien bleek negatiever te zijn ten aanzien van de wolf; 54.3% van deze groep geeft aan 

negatief te zijn over de aanwezigheid van de wolf. Van de andere groep die nooit iets heeft gezien 

geeft 29.7% aan negatief te zijn. De Chi-kwadraat waarde voor dit verband is 9.444 (df=2) p =.009 en 

de Cramer’s V waarde is .217 (p =.009).  

Respondenten die bang zijn op het moment dat ze in een gebied met wolven lopen, hebben 

ook een negatievere perceptie ten aanzien van wolven. Van de respondenten die bang zijn geeft 

64.1% aan negatief te zijn tegenover de wolf in Noord-Limburg, terwijl dit voor de respondenten die 

niet bang zijn maar 18.2% is. Dit effect is significant met een Chi-kwadraat waarde van 43.299 (df=4) 

p <.0001 en een Cramer’s V waarde van .329 (p <.0001).   
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5. Discussie 

In dit hoofdstuk worden de verschillende thema’s bediscussieerd, beginnend met de natuurvisies van 

de respondenten. Vervolgens wordt er verder ingezoomd op de perceptie ten aanzien van de wolf, 

met onder andere de gevoelens die de verschillende groepen hebben bij de aanwezigheid van 

wolven, de risicoperceptie van respondenten ten aanzien de wolf en hoe men denkt dat de wolf in 

Vlaanderen terecht is gekomen. Vervolgens worden resultaten over het beheer ten aanzien van de 

wolf bediscussieerd, met onder andere het (ingeval van wettelijke aanpassingen daartoe) 

voorwaardelijk afschieten van wolven en predatieschade. Als laatste thema worden de rollen en 

verantwoordelijkheden besproken. Deze onderwerpen worden in een bredere context geplaatst en 

vergeleken met andere studies. Hierna wordt er gereflecteerd op de methoden gebruikt in deze 

studie. Tot slot worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de praktijk en 

toekomstig onderzoek.  

5.1. Natuurvisies 

Om te beginnen zijn in de enquête stellingen voorgelegd over de mens-natuurvisies van de 

respondenten. Er is gebleken dat de respondenten drie relaties onderscheiden, namelijk de master-, 

partner- en participerende steward. Twee van deze visies zijn basisbeelden uit de milieufilosofie, 

namelijk de master- en partnervisie. Er is echter in deze studie door de respondenten geen 

onderscheid gezien tussen de participant- en stewardvisie, deze vormden één grotere factor met een 

mix van de verscheidene participant- en stewardstellingen. De mastervisie werd in de studie van Van 

Heel et al. (2017) ook onderscheiden door de respondenten uit de Lingestreek in Nederland. In die 

studie werd de partnervisie niet gezien als een aparte factor, terwijl dat in deze studie wel het geval 

is. De stewardvisie daarentegen werd daar wel als een aparte visie erkend (met enkele participant en 

partner stellingen), wat juist niet in deze studie het geval is. Het zou kunnen dat respondenten in de 

studie van Van Heel et al. (2017) de mens afzonderlijk van de natuur zagen, maar wel met de 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen. Terwijl in deze studie de respondenten de mens wel 

degelijk als onderdeel zien van de natuur, maar tevens van mening zijn dat men de 

verantwoordelijkheid draagt ervoor te zorgen.  

De respondenten blijken zich het meeste te kunnen vinden in de participerende stewardvisie, 

gevolgd door de partnervisie. De mastervisie daarentegen wordt over het algemeen, met 

uitzondering van vooral landbouwers (en in mindere mate jagers), door de respondenten afgewezen. 

In andere studies, onder meer uit Nederland werd tevens gevonden dat respondenten het meest de 

(meer ecocentrische) stewardvisie aanhingen en het minst de mastervisie (De Groot et al., 2011; Van 

den Born, 2006; Van Heel et al., 2017; Verbrugge et al., 2013). Een studie uit Duitsland van Hermann 

et al. (2013) rapporteerde tevens dat studenten een mutualistische natuurvisie verkozen boven een 

materialistische natuurvisie, waarbij de mutualistische natuurvisie vergelijkbaar is met de partner- en 

participantvisie en de materialistische natuurvisie vergelijkbaar is met de mastervisie (Hermann et 

al., 2013). Mensen die de mastervisie aanhouden denken dat de mens boven de natuur staat en dat 

deze de natuur mogen gebruiken in het voordeel van de mens. Motivaties voor het afwijzen van het 

masterbeeld worden benoemd in kwalitatief onderzoek, namelijk dat ‘mensen niet superieur zijn in 

vergelijking met de natuur’ en (dus) dat ‘mensen niet boven de natuur zouden moeten staan’ (Van 

den Born, 2006, 2007, 2008).  
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Wanneer men kijkt naar de visies op de mens-natuur relatie van de verscheidene 

doelgroepen zijn verschillen te ontdekken. Hierbij is te zien dat ondanks de algemene negatieve 

instemmingsgraad met de mastervisie, de jagers en vooral de landbouwers een positieve 

instemmingsgraad hebben. Landbouwers stemmen in gelijke mate in met de participerende steward- 

en de mastervisie en het minst met de partnervisie. Jagers in deze studie daarentegen stemmen, 

ondanks de positieve instemmingsgraad, het minst in met de mastervisie. De studie van Van Heel et 

al. (2017) rapporteerde tevens dat landbouwers een gemiddeld positieve instemmingsgraad hadden 

bij de mastervisie. Ook landbouwstudenten uit Duitsland bleken een hogere instemmingsgraad te 

hebben bij de mastervisie dan studenten van sociale- of landschapsstudies (Hermann et al., 2013). 

Dat landbouwers, vergeleken met andere doelgroepen, zich beter kunnen vinden in de mastervisie 

kan verklaard worden door hun afhankelijkheid van land voor inkomen (Natori & Chenoweth, 2008). 

Dit zou ook gesteld kunnen worden voor jagers, die natuur beheren voor inkomsten of sport.  

In deze studie blijkt dus een voorkeur te zijn voor een visie die deels uit de stewardvisie en 

deels uit de participantvisie bestond. Dit vormt zich tot een ecocentrische steward, waarin de mens 

onderdeel is van de natuur. Deze visie vertaalt zich in een sterk gevoel van verbondenheid met de 

natuur die bepalend is voor de identiteit. Dit laat zich illustreren met het feit dat de respondenten 

vinden dat ieder mens verantwoordelijk is voor het behoud van natuur (voor toekomstige generaties 

of, soms, God), en vinden dat de mens onlosmakelijk verbonden is met de natuur. Hiernaast 

beschouwen de respondenten natuur als een goede vriend, wat iets zegt over hun verhouding tot 

natuur.  

5.2. Perceptie van de wolf 

5.2.1. Algemene perceptie 

Percepties bestaan uit cognitieve (bv. meningen, waarden) en emotionele componenten (bv. 

karaktertrekken). Deze kunnen beïnvloed worden door verscheidene factoren (Bruskotter & Wilson, 

2014; Glikman et al., 2012). In hoeverre mensen blootgesteld zijn aan en geïnformeerd zijn over de 

wolf kan zowel de cognitieve als emotionele component van hun perceptie beïnvloeden en hiermee 

het samenleven tussen mens en wolf. Deze percepties vertalen zich in verschillend gedrag, zoals 

steun, tolerantie of intolerantie (Arbieu et al., 2019; Bruskotter & Wilson, 2014). 

Over het algemeen is in deze studie gebleken dat bewoners, natuurbeheerders en jagers de 

wolf een mooi dier vinden. De landbouwers zijn hier meer over verdeeld, waarvan de meerderheid 

dit niet vindt. Het toewijzen van een esthetische waarde helpt volgens Mech (2017) bij het 

compenseren van conflicten tussen mens en wolf (Mech, 2017). De aanwezigheid van de wolf in 

Noord-Limburg geeft echter duidelijke verschillen tussen de groepen omtrent de beleving hiervan. 

Jagers en landbouwers staan zeer negatief tegenover deze aanwezigheid, terwijl bewoners hier 

grotendeels wel positief tegenover staan, en de natuurbeheerders zeer positief.  

Ditzelfde resultaat is gevonden voor natuurbeheerders in voorgaande studies. Daar had deze 

groep ook een uitgesproken positieve perceptie ten aanzien van grote carnivoren, waaronder de wolf 

(Kaltenborn & Bjerke, 2002; Van Heel et al., 2017). In de studie van Kaltenborn en Bjerke (2002) werd 

deze positieve houding gerelateerd aan ecocentrische waarden en algemene waarden zoals 

nieuwsgierigheid en opgetogenheid. Een andere reden kan zijn dat natuurbeheerders het mens-

carnivoor conflict bekijken vanuit een wetenschappelijker perspectief, waarin ze rekening houden 

met de voordelen van een vollediger functionerend ecosysteem. Een studie van Sjölander-Lindqvist 

(2018) rapporteerde dat Zweedse natuurbeheerders vonden dat wolven het recht hebben om te 
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bestaan en dat er actie genomen moet worden om een bedreigd ecosysteem, met bijbehorende 

voedselketen, te herstellen. Zij promoten faunadiversiteit en geloven dat er constant actie genomen 

moet worden om de wolf te laten overleven in Zweden (Sjölander-Lindqvist et al., 2018).  

Dat bewoners uit deze studie een overwegend positieve houding hebben ten aanzien van de 

wolf is tevens in voorgaande buitenlandse studies gevonden. Meerdere Duitse studies rapporteerden 

overheersend positieve houdingen ten aanzien van de komst van wolven bij bewoners (Arbieu et al., 

2019; Kaczensky, 2006). Dat was ook zo bij onderzoeken in Italië, Zweden en Kroatië (Eriksson, 2016; 

Glikman et al., 2012; Majić & Bath, 2010). Tevens blijkt uit de literatuur dat houdingen ten aanzien 

van de wolf geleidelijk meer neutraal worden in landelijke gebieden naargelang mensen en wolven 

langer met elkaar samenleven (Arbieu et al., 2019; Dressel et al., 2015). 

Landbouwers hebben een vergelijkbaar negatieve perceptie tegenover de wolf in deze studie 

als in voorgaande buitenlandse studies. Dit kan een direct resultaat zijn van de impact die wolven op 

hun levensonderhoud kunnen hebben via schade aan hun vee (Kaltenborn & Bjerke, 2002; 

Naughton-Treves et al., 2003). Een andere reden voor een negatievere perceptie van landbouwers 

kan indirecte blootstelling zijn, zoals het kennen van een persoon die predatieschade heeft gehad 

(Arbieu et al., 2019; Dickman, 2010). De studie van Marino et al. (2016) beschreef tevens dat de 

tolerantie van veehouders zeer moeilijk te vergroten is als het gaat om wolven, aangezien zij 

ingrijpende wijzigingen moeten aanbrengen aan hun veehouderijen (Dressel et al., 2015; Kaltenborn 

et al., 1999; Linnell et al., 2012; Marino et al., 2016; Rigg et al., 2011; Vitali, 2014; Vktersø et al., 

1999). Er zijn wel een aantal voorbeelden van lage compensatiekosten en hoge tolerantie ten 

aanzien van wolven en andere carnivoren, die deels in relatie staan met het verplicht gebruik van 

beschermingsmaatregelen om compensatie te ontvangen (Bautista et al., 2019). In Zweden zijn 

compensatie betalingen een van de laagste in Europa omdat compensatie voor schade afhankelijk is 

van beschermingsmaatregelen en natuur organisaties sterk focussen op het subsidiëren van deze 

beschermingsmaatregelen (Widman & Elofsson, 2018). Een ander voorbeeld is het beheer van 

schade door bruine beren in Kroatië. Daar zijn jachtorganisaties verantwoordelijk voor schade 

compensatie en hebben het gebruik van beschermingsmaatregelen als voorwaarde gesteld voor het 

verkrijgen van compensatie (Bautista et al., 2017). Het resultaat hiervan is dat de kosten voor schade 

compensatie een van de laagste in Europa is en dat lokale gemeenschappen de aanwezigheid van 

beren accepteren en waarderen (Majić et al., 2011).  

De negatieve perceptie van jagers in deze studie is tevens gevonden in andere buitenlandse 

studies (Ericsson & Heberlein, 2003; Linnell et al., 2000; Mech, 2017; Naughton-Treves et al., 2003; 

Røskaft et al., 2007). Meerdere studies rapporteerden dat jagers wolven zien als competitie voor de 

jacht (Linnell et al., 2000; Mech, 2017; Røskaft et al., 2007). Zo stelden Zweedse jagers dat door de 

aanwezigheid van wolven er minder jachtmogelijkheden zijn zonder hun jachthonden bloot te stellen 

aan gevaar, waardoor er te weinig jagers in de bossen aanwezig zouden zijn. Zo zou de aanwezigheid 

van wolven en de effecten daarvan, zoals aanvallen op vee en jachthonden, potentiële aanvallen op 

mensen, en afnemende wildvoorraden, volgens hen zorgen voor een vergroting van marginalisering 

van plattelandsmensen en, althans in van nature minder dichtbevolkte gebieden, de verdere 

ontvolking van het platteland (Sjölander-Lindqvist, 2008, 2009, 2015). Er zijn echter ook enkele 

studies die juist een positieve perceptie hebben gevonden bij jagers (Bjerke et al., 1998; Kellert, 

1991). 

Er bleken significante verschillen te zijn tussen de groep die de wolf of sporen daarvan gezien 

hebben en de groep die deze niet heeft gezien. Echter: het vinden van een significant verschil zou 

kunnen komen doordat een groot deel van de groep die wel eens een teken heeft gezien van de wolf 
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bestond uit jagers, landbouwers en natuurbeheerders. Deze doelgroepen hebben een meer 

uitgesproken mening dan de bewoners, wat is te zien in het verschil tussen de percentages waarop 

‘neutraal’ is geantwoord op de stelling “ik ben positief over de aanwezigheid van de wolf in deze 

regio”. Van de groep die wel ooit iets van de wolf heeft gezien heeft 8.6% ‘neutraal’ ingevuld, terwijl 

dit voor de andere groep 26.7% was. 

5.2.2. Risicoperceptie 

Respondenten in deze studie blijken over het algemeen niet zo bang voor de wolf te zijn. De groep 

waarvan de meeste respondenten bang lijken te zijn, is de groep landbouwers. Van de 

natuurbeheerders daarentegen blijkt niemand bang te zijn en binnen de groepen jagers en bewoners 

geeft het merendeel aan niet bang te zijn voor de wolf. Vergeleken met andere studies uitgevoerd 

over angst voor wolven is in deze studie het algemene publiek minder bang (Bisi et al., 2007; 

Brainerd & Bjerke, 2002; Vikström, 2000). In dit onderzoek geeft een vijfde van de bewoners aan 

bang te zijn als ze in een gebied lopen waar de wolf voorkomt. Redenen hiervoor kunnen zijn dat in 

landen van de andere onderzoeken wolven al in grotere getalen en wijder verspreid waren.   

Studies in Finland wezen uit dat daar één derde van de bevolking bang was van wolven en in 

Noorwegen bleek dit zelfs de meerderheid te zijn (Bisi et al., 2007; Brainerd & Bjerke, 2002; 

Vikström, 2000). Verscheidene studies identificeerden dat angst voor wilde dieren een belangrijke 

factor is voor de negatieve perceptie ten aanzien van zulke soorten (Decker et al., 2012; Johansson & 

Karlsson, 2011; Kaczensky, 2006). Ervaren risico en het niet kunnen controleren van eigen reacties 

bleken in Zweedse studies positief geassocieerd te zijn met de angst voor wolven (Johansson & 

Karlsson, 2011; Johansson et al., 2012). Tevens werd geïdentificeerd dat ervaren risico door wilde 

dieren een belangrijke negatieve factor was bij de acceptatie door zowel volwassenen als 

adolescenten (Hermann & Menzel, 2013; Hunziker et al., 2001; Manfredo et al., 2003). Deze 

risicoperceptie kan een barrière vormen tegen het steunen van natuurbescherming (Hermann & 

Menzel, 2013). De ervaren risico en angst zou tevens gerelateerd zijn aan het kennisniveau van 

respondenten over de wolf; hoe groter de kennis des te beter mensen weten dat de wolf nagenoeg 

geen bedreiging vormt voor de mens. Deze verklaring werd tevens gegeven in een studie van Bisi et 

al. (2007). Andere aanleidingen voor ervaren risico en angst kunnen de verspreiding van negatief 

geformuleerd nieuws ten aanzien van de wolf door de media zijn of het kennen van mensen met 

predatieschade (Arbieu et al., 2019; Bisi et al., 2007).  

Meer dan de helft van de respondenten in deze studie denkt dat huisdieren gevaar lopen als 

ze loslopen in een gebied met wolven; hiervan zijn jagers het stelligst overtuigd. Dit is in andere 

studies ook gebleken, bijvoorbeeld in de studie van Frank et al. (2015) zag men dat de angst voor 

aanvallen op vee en huisdieren groter was dan de angst voor aanvallen op mensen (Frank et al., 

2015). Het is mogelijk dat jagers juist het sterkst denken dat huisdieren gevaar lopen omdat deze hun 

jachthonden als huisdieren zien en deze waarschijnlijk meer gevaar lopen om aangevallen te worden 

dan andere huisdieren.  

Tevens blijkt dat van de respondenten die denken dat de wolf gevaarlijk is voor kinderen, 

minder dan de helft denkt dat de wolf ook gevaarlijk is voor volwassenen. Een reden hiervoor kan 

zijn dat men kinderen, door hun grootte, beschouwt als een makkelijkere prooi voor wolven dan 

volwassenen. Tevens kan kennis van studies over historisch gedocumenteerde aanvallen door 

wolven uit andere landen een rol spelen. Daaruit blijkt namelijk dat in het verleden vooral niet-

begeleide kinderen een groter risico liepen aangevallen te worden door wolven dan volwassenen 

(Frank et al., 2015; Linnell et al., 2002). Hierbij moet gesteld worden dat dit incidentele gevallen 
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waren voor 1900 in Europa. Tevens werkten kinderen in die tijd vaak begeleidend bij boeren of 

herders wat hen naar wolf leefgebieden en in contact met de wolf bracht. Verder, en ook van groot 

belang hierin, is het feit dat het doden van mensen geen normaal gedrag is voor wolven, maar 

gespecialiseerd gedrag dat enkele wolven aan hadden geleerd die hun angst voor mensen waren 

verloren (Linnell et al., 2003). Dit laatste kan optreden bij gehabitueerde wolven: wolven die tijdens 

hun eerste levensmaanden actief worden benaderd door mensen of die (ook op latere leeftijd) actief 

met voedsel worden gelokt. Een zelfde trend werd gevonden in de studie van Frank et al. (2015), 

waarin werd gevraagd in hoeverre respondenten bang waren voor aanvallen op vee, huisdieren, 

kinderen en henzelf. Hier bleek dat respondenten meer bezorgd waren over aanvallen op kinderen 

dan op henzelf. In dezelfde studie werd tevens gevonden dat respondenten bezorgder waren over 

aanvallen op huisdieren dan op kinderen (Frank et al., 2015), wat overeenkomt met de bevindingen 

uit deze studie. 

Tevens ziet het grootste deel van de respondenten in deze studie wolven als een bedreiging 

voor de veehouderij. Dit hangt voor landbouwers samen met de angst voor (al dan niet toekomstige) 

substantiële schade door de wolf. Een studie in Hongarije rapporteerde dat materiele schade een 

reden was voor een negatieve houding ten aanzien van de wolf. Echter, studies laten zien dat bij 

conflicten tussen mens en wolf de risicoperceptie van schade vaker groter is dan de daadwerkelijke 

schade (Anthony & Szabo, 2011; Anthony & Tarr, 2019; Højberg et al., 2017; Linnell, 2012). Dat het 

algemene publiek de wolf ziet als een bedreiging voor de veehouderij zou kunnen komen door het 

feit dat wolven naast wild ook foerageren op (onvoldoende beschermd) vee en deze gevallen door de 

media verspreid worden. Andere studies rapporteerden dat een nieuwe blootstelling van een 

gemeenschap aan wolven tijdens hun rekolonisatie kan leiden tot grotere schade aan niet-

beschermd vee en meer onzekerheid en angst, wat vaak meer media aandacht krijgt (Arbieu et al., 

2019; Bisi et al., 2007; Fernández-Gil et al., 2016). Een studie van Kutal et al. (2018) in Tsjechië vond 

ook dat ondanks de verbeterende perceptie ten aanzien van wolven, er nog steeds een algemene 

overtuiging bij de lokale bevolking is dat wolven voor substantiële schade zorgen (Kutal et al., 2018). 

5.2.3. De trek van de wolf naar Vlaanderen 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat een zeer groot deel van landbouwers en jagers denkt dat 

de wolf in Vlaanderen is uitgezet. Onder de bewoners en natuurbeheerders is dit een veel kleiner 

deel. Eén vijfde van de bewoners denkt dat de wolf in Vlaanderen is uitgezet. Er zijn echter 

objectieve bewijzen dat dit niet het geval is. De wolven in Vlaanderen hebben namelijk een 

genetische code die men kan volgen door middel van uitwerpselen of prooien en sommige wolven 

dragen zelfs een GPS-zender. Hierdoor is de oorsprong van de wolven in Noord-Limburg te herleiden 

tot buurlanden (Mergeay et al., 2019; Stier et al., 2016; Wageningen University & Research, 2018).  

In Zweden waren mensen die de wolf willen beschermen over het algemeen van mening dat 

wolven naar dat land zijn gemigreerd, mensen sceptisch over de wolf percipieerden dat anders. 

Verklaringen van autoriteiten en wetenschappers dat de Scandinavische wolf vanuit Rusland, Finland 

en de Baltische staten naar Zweden is gemigreerd langs de Fins-Zweedse grens, waren volgens 

geïnterviewde deze wolfsceptici niet geloofwaardig. In plaats daarvan geloofden ze dat wolven niet 

echt op het Zweedse platteland thuishoren, maar opnieuw zijn geïntroduceerd door niet-

geïdentificeerde mensen en groepen, wat bijdroeg aan het debat over de vraag of Zweden ernaar 

moet streven de levensomstandigheden van wolven te beschermen (Sjölander-Lindqvist, 2008). In 

onderzoek uit Griekenland dachten lokale ondervraagden dat natuurorganisaties wolven zouden 

fokken in gevangenschap en deze in het geheim zouden uitzetten in het wild (Hovardas, 2018b). De 
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rol van de media en geruchten zouden een belangrijke bron kunnen zijn voor informatie, wat kan 

leiden tot foutieve informatie zoals het geloof dat wolven zijn uitgezet (Anthony & Tarr, 2019). 

5.3. Relatie tussen natuurvisies en de perceptie van de 

wolf 

In deze studie is gebleken dat respondenten die sterker de mastervisie aanhangen negatiever zijn 

over de wolf in Vlaanderen. In het Nederlandse perceptieonderzoek van Van Heel et al. (2017) werd 

tevens een correlatie gevonden tussen het aanhangen van de mastervisie en een negatieve perceptie 

ten aanzien van grote carnivoren.  

Respondenten die het eens zijn met de partnervisie blijken juist positiever te zijn over de 

wolf, wat tevens geldt voor respondenten die het eens zijn met de participerende stewardvisie. Dit 

kan verklaard worden met het feit dat mensen die meer de partnervisie aanhangen vinden dat de 

mens een gelijkwaardige relatie heeft met de natuur, waarin wordt samengewerkt en beide zich 

kunnen ontwikkelen. Mensen die een participerende stewardvisie aanhangen voelen een sterke 

verbondenheid met de natuur en een verantwoordelijkheid om voor de natuur te zorgen. Mensen 

die zich kunnen vinden in deze ecocentrische visies zijn waarschijnlijk eerder geneigd om ook de wolf 

als onderdeel van de natuur te zien en prefereren de terugkeer van de wolf. De studie van Dressel et 

al. (2015) vond dat landbouwers en jagers over het algemeen een minder positieve perceptie kennen 

ten aanzien van wolven dan de rest van de samenleving. Dit patroon werd ook daar gerelateerd aan 

het concept van natuurwaarden-oriëntaties, waarin de concepten materialisme en mutualisme zijn 

opgenomen (Teel & Manfredo, 2010; Teel et al., 2010). Mensen die een materialistische kijk hebben 

op de natuur zijn over het algemeen van mening dat dieren in het wild moeten worden beheerd voor 

menselijke doeleinden en plaatsen menselijk welzijn vaak boven de natuur. Tevens vinden zij het 

doden van grote carnivoren om de populaties te controleren vaak acceptabel. Contrasterend 

daarmee hebben mensen met een mutualistische kijk een egalitaire ideologie over mens-natuur 

relaties. Natuur heeft volgens hen recht op een gelijke behandeling en zij zijn vaak tegen dodelijke 

maatregelen in natuurbeheer (Sjölander-Lindqvist et al., 2018). Het materialisme is onderdeel van de 

mastervisie en het mutualisme is onderdeel van de partner- en participerende stewardvisies, waarbij 

jagers en landbouwers een meer materialistische kijk hebben op natuur en natuurbeheerders een 

meer mutualistische kijk. De studie van Dressel et al. (2015) laat zien dat mens-natuur visies 

significant correleren met de perceptie van de wolf. Een Duitse studie rapporteerde dezelfde 

correlatie, waarbij de materialistische natuurvisie samenhing met een negatief beeld ten aanzien van 

de terugkeer van onder andere wolven, terwijl de mutualistische natuurvisie samenhing met een 

grotere intentie om natuur te beschermen (Hermann et al., 2013). 

5.4. Beheer 

5.4.1. Voorlichting 

Binnen het thema beheer werd duidelijk dat respondenten verdeeld zijn over de voorlichting rond de 

wolf, zowel bij beslissingen van de overheid als algemene informatie over de wolf en de omgang 

daarmee. Vooral landbouwers en (het merendeel van de) jagers lijken te vinden dat de overheid 

beslissingen over het beheer van de wolf onvoldoende uitlegt en verantwoordt. De studie van Pohja-

Mykrä (2018) liet anderzijds zien dat wetten en beheer rond wolven, ondanks dat deze zijn bepaald 

om menselijk gedrag te begeleiden, veranderd lijken te zijn in een soort institutionele barrière die 
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erin faalt het conflict tussen mensen en wolven te adresseren en vaak juist dit conflict verergert 

(Pohja-Mykrä, 2018). 

 Beschermingsmaatregelen getroffen via internationale overeenkomsten zoals de 

Habitatrichtlijn heeft lokaal gezorgd voor een gevoel van onrecht, zwakte en vervreemding bij 

landbouwers en jagers (Buller, 2008; Mischi, 2013; Von Essen, 2017). Deze Europese 

beleidsmaatregelen worden verweten de traditionele levenswijze en de welvaart van landelijke 

gemeenschappen te belemmeren (Bisi et al., 2010; Zabel & Holm-Müller, 2008). Hierdoor heeft 

onenigheid, weerstand en zelfs politieke mobilisatie tegen het wolvenbeleid plaatsgevonden in 

Duitsland (von Essen, 2016). Dit heeft al als gevolg gehad dat het behoud van de wolf is 

tegengewerkt door een vijandige publiek debat, anti-conservatiebewegingen en zelfs door illegale 

jacht op wolven (Liberg et al., 2012). Eind 2019 werd in Duitsland, met een oplopende 

wolvenpopulatie (1000-1300 exemplaren), een versoepelde jachtwetgeving rond wolf besloten door 

de Senaat. Mits aangetoonde aanval of predatie op vee, en mits jachtlicentie, kan wolf bejaagd 

worden (Watjen, 2020). 

Onenigheid en weerstand zou verlicht kunnen worden met het gebruik van betrouwbare 

informatiebronnen. Mensen die zich beter geïnformeerd voelen over de wolf met geloofwaardige en 

betrouwbare informatie zijn vaker meer tolerant tegen wolven (Anthony & Tarr, 2019; Westerman et 

al., 2014). Een betrouwbare informatie bron is dus fundamenteel tijdens de rekolonisatie van wolven 

waar veel media berichtgeving over is (Fernández-Gil et al., 2016). Het gebruik van informatie centra, 

die regelmatig wetenschappelijke betrouwbare informatie verspreiden over wolven (biologie, status 

en beheer) is, naast het voorkomen van conflicten, schadecompensatie en het deel laten nemen van 

doelgroepen bij besluitvorming, een effectieve manier om het samenleven van mensen en wolven te 

bewerkstelligen (Arbieu et al., 2019). Het opbouwen van vertrouwen tussen doelgroepen is al vaker 

een belangrijke rol gebleken in het verhelpen van conflicten, het succesvol implementeren van 

schade compensatiebeleid en het verminderen van angst voor wolven. 

5.4.2. Bescherming van de wolf 

Deze studie laat zien dat jagers en landbouwers tegen de wolf en de beschermingsmaatregelen van 

de wolf gekant zijn. Deze groepen zijn het absoluut niet eens met de stelling dat de wolf hoe dan ook 

beschermd moet blijven in Vlaanderen, terwijl de bewoners en natuurbeheerders het hier wel mee 

eens zijn. Voorgaande studies rapporteerden dat frustraties over beschermingsmaatregelen en de 

economische en psychologische consequenties daarvan een belangrijke factor zijn bij negatieve 

houdingen tegenover de wolf en het beheer ervan (Anthony & Tarr, 2019; Linnell, 2012; Lute & Gore, 

2018).  

Dit gaat gepaard met het lage vertrouwen van jagers en landbouwers in goede keuzes door 

natuurbeheerders, in het beheer rond wolven. Ditzelfde werd gezien in de studie van Hovardas 

(2018), waarin uitgelegd werd dat lokale natuurbeheerders vaak kritiek krijgen op het beleid rond de 

wolf dat buiten deze groep om wordt bepaald, bijvoorbeeld via Europese of landelijke richtlijnen, 

waarvan de lokale bevolking vaak vindt dat deze hen zijn opgelegd (Hovardas, 2018b). Dit verklaart 

wellicht ook de moeilijkheid voor lokale besturen om een balans te vinden tussen de belangen van 

lokale gemeenschappen en de eigen verantwoordelijkheid om wetten en regels te handhaven 

(Mouro & Castro, 2012; Sjölander-Lindqvist et al., 2018). 
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5.4.3. Compensatie voor schade 

Uit dit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de respondenten vindt dat schade aangericht 

door wolven gecompenseerd moet worden. Dit geldt voor zowel bewoners en natuurbeheerders, die 

over het algemeen positief zijn over de wolf, als voor jagers en landbouwers, die over het algemeen 

negatief zijn over de wolf. Dit patroon werd tevens gevonden in een studie van Hovardas (2018a), 

waarin respondenten die de komst van de wolf steunden dachten dat goede 

compensatiemaatregelen zouden zorgen voor meer tolerantie en een beter samenleven tussen mens 

en wolf. De respondenten die de komst van de wolf niet steunden dachten daarbij dat er slechts een 

bepaalde hoeveelheid schade aan vee kon zijn dat getolereerd kon worden, mits deze schade eerlijk 

gecompenseerd zou worden (Hovardas, 2018a).  

Respondenten in deze studie blijken verdeeld over de stelling of compensatie voor 

predatieschade door wolven verspilling van belastinggeld is. Natuurbeheerders zijn het hier niet mee 

eens, terwijl landbouwers hierover juist verdeeld zijn. De gedachte van natuurbeheerders zou 

verklaard kunnen worden door het idee dat goede compensatie maatregelen zouden zorgen voor 

meer tolerantie en een beter samenleven tussen mens en wolf (Hovardas, 2018a). De verdeeldheid 

bij landbouwers en andere doelgroepen zou kunnen komen door het feit dat respondenten de 

stelling vanuit meerdere perspectieven hebben bekeken. Sommige landbouwers willen bijvoorbeeld 

gecompenseerd worden voor schade, terwijl anderen wellicht denken dat dit een verspilling van 

belastinggeld is, omdat deze vorm van schade niet aanwezig zou zijn als de wolf niet in Vlaanderen 

aanwezig was. 

5.4.4. Het (mits aangepaste regelgeving) voorwaardelijk 

afschieten van wolven 

In dit onderzoek werd duidelijk dat er tevens verschillen zijn tussen de doelgroepen over de vraag 

wanneer de wolf gedood zou mogen worden. Jagers en landbouwers zijn over het algemeen van 

mening dat wolven zouden mogen worden gedood wanneer deze vee, huisdieren en/of mensen 

zouden verwonden of doden. Bij natuurbeheerders en bewoners ligt de focus meer op het 

verwonden of doden van mensen. Andere onderzoeken vonden dat het doden van bepaalde wolven 

geprefereerd zou kunnen worden om de wolven populatie binnen een bepaald bereik te houden, 

maar ook om lokale kennis en gewoonten te legitimeren en om de symbolische grens tussen mensen 

en natuur, die wolven zouden hebben overtreden, opnieuw te vestigen (Lescureux et al., 2018; Lute 

& Gore, 2018; Pohja-Mykrä, 2018). Het gebruik van lethale controle of doden van wolven is vaak 

onderdeel van zonering tussen mensen en wolven. Dit zou in voorkomend geval, hoogoplopend 

conflict kunnen verminderen. Zonering wordt bewerkstelligd door het veranderen van de dichtheid 

van wolven, het veranderen van activiteiten die voor conflict zorgen of het verwijderen van deze 

activiteit uit het bereik van wolven. Zo ontstaan er twee type zones, één waarin wolven voorrang 

krijgen boven bepaalde menselijke activiteiten en één zone waar dit andersom is. De zones waar 

menselijke activiteiten voorrang krijgen worden meestal bewerkstelligd met lethale controle 

(Trouwborst, 2018). Om zonering als beheermaatregel te kunnen gebruiken in Europa, zou de wolf 

echter van de Rode lijst voor bedreigde diersoorten gehaald moeten worden en zouden er 

veranderingen moeten komen van de Bern Conventie en de Europese habitatrichtlijnen (Mech, 

2017). Bovendien is dergelijke aanpak evidenter binnen gebieden met voldoende duidelijk 

onderscheidbare hoofdfuncties in landen als Zweden of Noorwegen, niet binnen gebieden met sterk 

versnipperd landgebruik zoals in landen als België en Nederland.  
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Het was al bekend dat het doden van wolven als maatregel niet snel gesteund wordt door 

alle belangengroepen, vanwege ethische overwegingen voor natuur of het feit dat deze controle 

minder effectief zou zijn dan niet-dodelijke methoden voor schadebeperking (Santiago-Ávila et al., 

2018; Treves et al., 2016). Bovendien kan het doden van wolven een grote invloed hebben op 

dynamiek binnen wolvenpopulaties. Consequenties van het afschieten van individuele wolven 

kunnen groter zijn dan enkel het verwijderen van die specifieke wolf uit de populatie, bijvoorbeeld 

als het vinden van partners daarmee wordt bemoeilijkt tijdens de verspreidingsfase van een 

populatie, wat zorgt voor een Allee-effect (Hurford et al., 2006). Het Allee-effect verwijst naar een 

afname van individuele fitheid bij lage populatiegrootte of –dichtheid en kan leiden tot een kritische 

populatiedrempel waaronder populaties zouden uitsterven (Courchamp et al., 2008). Dit zouden 

redenen kunnen zijn voor bewoners en natuurbeheerders om pas de grens te trekken bij het 

verwonden of doden van mensen. Dat landbouwers en jagers deze grens blijkbaar hebben liggen bij 

het verwonden of doden van vee of huisdieren, zou kunnen komen door een meer materialistische 

kijk op de natuur. Studies in Nederland en Duitsland rapporteerden al dat een materialistische 

natuurvisie een verklaring is voor het accepteren van lethale controle van wilde dieren (Hermann et 

al., 2013; Sijtsma et al., 2012). Ook volgens de studie van Dressel et al. (2015) vinden mensen met 

een materialistische kijk lethale controle van grote carnivoren vaak acceptabel. 

5.5. Rollen en verantwoordelijkheden 

5.5.1. Bijdragen aan bescherming 

Bij de vraag of respondenten bij zouden willen dragen aan de bescherming van de wolf in Vlaanderen 

blijkt ongeveer veertig procent van de bewoners en tachtig procent van de natuurbeheerders dit wel 

te willen. Van jagers en landbouwers daarentegen blijkt meer dan negentig procent niet bij te willen 

dragen aan de bescherming van de wolf in Vlaanderen. Aangezien over het algemeen bewoners en 

natuurbeheerders positief zijn over de aanwezigheid van de wolf, is het niet onverwacht dat deze 

groepen sneller geneigd blijken te zijn om bij te dragen aan de bescherming van de wolf dan jagers 

en landbouwers die hier negatief in staan. 

5.5.2. Verantwoordelijkheden 

Bij vragen over de rollen en verantwoordelijkheden die verscheidene belangengroepen hebben 

binnen het beleid en beheer rond de wolf zijn er verschillen maar ook overeenkomsten gevonden 

tussen de doelgroepen. Over wie een grote rol moet spelen bij het beheer van de wolf zijn de 

doelgroepen het eens met elkaar, waarbij men de overheid een grote rol toewijst, samen met lokale 

natuurbeheerders en jagers. Over wie er verantwoordelijk is voor de bescherming van vee is men 

niet eensgezind. Bewoners en natuurbeheerders achten de eigenaren van vee over het algemeen het 

meest verantwoordelijk, terwijl landbouwers en jagers de overheid over het algemeen het meest 

verantwoordelijk achten.  

Jagers, landbouwers en natuurbeheerders in dit onderzoek willen zelf graag een grote rol 

spelen bij het bepalen van het beheer van de wolf. Jagers en landbouwers lijken elkaar hierbij een 

grote rol te gunnen. Hieruit valt op te maken dat jagers en landbouwers over het algemeen de 

overheid verantwoordelijk houden voor het uitvoerend beheer van de wolf en daarbij de 

bescherming van vee, maar dat zij zelf een grote rol willen spelen bij het bepalen van dit beheer. 

Redenen hiervoor kunnen de angst voor substantiële schade voor landbouwers en het lage 

vertrouwen in de keuzes van natuurbeheerders rond het beheer van de wolf zijn.  
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Een Zweeds onderzoek rapporteerde dat lokale jagers en landbouwers zeiden geleerd te 

hebben dat autoriteiten hun zorgen en kennis negeren, wat daar onderlinge samenwerking heeft 

aangemoedigd om lokale waarden te beschermen. In zulke situaties verliezen gemeenschappen vaak 

vertrouwen in lokale autoriteiten (Feldman & Khademian, 2007; Sjölander-Lindqvist, 2009), wat in 

deze studie ook een achterliggende gedachte kan zijn.  

5.5.3. De media 

Bij stellingen over de media kwam naar voren dat bewoners over het algemeen verdeeld zijn, waarbij 

men grotendeels neutraal is over de stelling of de media te positief spreken over de komst van de 

wolf. Toch vindt bijna de helft dat de media zich teveel richten op negatieve gebeurtenissen rond de 

wolf. Natuurbeheerders lijken over het algemeen van mening dat de media niet te positief zijn, wat 

te maken kan hebben met het feit dat deze doelgroep over het algemeen ook vindt dat de media zich 

te veel richten op negatieve gebeurtenissen rond de wolf, zoals de predatie op vee. Voor 

landbouwers en jagers is een omgekeerde trend te zien dan voor natuurbeheerders. Deze 

doelgroepen vinden dat de media net te positief spreken over de wolf en hiermee corresponderend 

dat de media zich niet te veel richten op negatieve gebeurtenissen rond de wolf.  

Andere studies uit Spanje en Finland rapporteerden dat predatieschade en emoties als 

onzekerheid of angst vaak meer media aandacht krijgen wanneer wolven landen koloniseren, wat 

zorgt voor verdere polarisatie in de discussie rond wolven (Bisi et al., 2007; Fernández-Gil et al., 

2016; Jürgens & Hackett, 2017). Deze negatief geformuleerde berichten hebben een grotere invloed 

op de houding van mensen dan positieve informatie (Soroka, 2006). In een studie van Kutal et al. 

(2018) in Tsjechië bleken de media eerst voornamelijk negatief te zijn over wolven, maar werden ze 

later positiever. Waarschijnlijk was de reden hiervoor het geleidelijk verminderen van 

predatieschade, waardoor er minder mens-wolf conflicten werden weergegeven in de media, wat 

gepaard ging met een vermindering van negatieve percepties ten aanzien van de wolf bij lokale 

mensen (Kutal et al., 2018). Dit komt overeen met het feit dat de houding van mensen, naast 

persoonlijk contact met anderen, ook beïnvloed wordt door de media (Karlsson & Sjöström, 2007). 

Bij een onderzoek in Finland bleek het westen van het land negatiever dan het oosten van het land, 

terwijl in het westen nog niet of nauwelijks wolven voorkwamen. Hiervoor werd als mogelijke reden 

gegeven dat de media het nieuws van schade in Oost-Finland verspreidde door het hele land (Bisi et 

al., 2007).  

5.5.4. Het dragen van kosten rond de wolf 

Over de stelling dat de kosten (voor preventiemaatregelen) alleen betaald zouden moeten worden 

door de mensen die de wolf willen behouden in Vlaanderen zijn de bewoners verdeeld, maar bijna 

de helft is het hier niet mee eens. Landbouwers en jagers zijn het hier wel zeer mee eens. 

Natuurbeheerders blijken de enige groep die het hier duidelijk niet mee eens zijn. Dat landbouwers 

en jagers het hiermee eens zijn zou kunnen komen doordat deze groepen geen wolven in Vlaanderen 

willen en hiervoor dus ook niet willen betalen. Voor natuurbeheerders zou een verklaring kunnen zijn 

dat zij de voordelen zien van een beter functionerend ecosysteem door de aanwezigheid van de wolf 

en dit zien als een belang voor de gehele samenleving.  

Op de stelling dat landbouwers te veel betalen voor het behoud van de wolf, vergeleken met 

de rest van de samenleving reageren bewoners overwegend neutraal. Landbouwers en jagers lijken 

het hier overwegend mee eens te zijn en natuurbeheerders grotendeels niet. Een reden voor 

landbouwers om het hiermee eens te zijn kan zijn dat deze directe schade ondervinden van de wolf 
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in tegenstelling tot de rest van de samenleving. Jagers zouden hierin dichterbij landbouwers kunnen 

staan dan bewoners, bijvoorbeeld door afspraken om te mogen jagen op de terreinen van 

landbouwers. Hierdoor zouden jagers vaker over schadegevallen bij landbouwers kunnen horen en 

via deze indirecte blootstelling een andere kijk hebben op deze kwestie dan bijvoorbeeld bewoners 

(Arbieu et al., 2019). Natuurbeheerders daarentegen houden wellicht rekening met subsidies en 

schadevergoedingen die landbouwers krijgen voor beschermingsmaatregelen (80%, na aanvraag) en 

predatieschade (100%, na onderzoek ter bewijs van wolvenpredatie), waardoor ze vinden dat de 

landbouwers niet te veel betalen voor het behoud van de wolf. Andere studies vonden ook dat veel 

mensen denken dat de wolf voor substantiële schade zorgt (Bisi et al., 2007; Kutal et al., 2018), wat 

zou kunnen verklaren waarom bepaalde respondenten denken dat landbouwers te veel betalen voor 

het behoud van de wolf.  

5.5.5. Bijdragen aan het samenleven van mens en wolf 

Uit dit onderzoek blijkt dat bewoners uit Noord-Limburg verdeeld zijn in de bereidheid om bij te 

dragen aan het samenleven van mens en wolf in Vlaanderen. Het grootste percentage van deze 

groep blijkt neutraal te zijn over deze kwestie. Eén van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat men 

denkt dat de wolf zonder menselijke hulp kan; een van de antwoorden op een andere vraag over 

waarom men wel of niet zou willen bijdragen aan de bescherming van de wolf. Landbouwers en 

jagers blijken zich grotendeels niet verantwoordelijk te voelen om bij te dragen aan het samenleven 

van mens en wolf in Noord-Limburg. De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk dat deze 

groepen niet positief zijn over de aanwezigheid van de wolf en daarom geen behoefte voelen hier 

aan mee te werken. Natuurbeheerders voelen zich juist wel verantwoordelijk, waarschijnlijk omdat 

deze groep juist positief staat tegenover de wolf en wellicht ook meer gemotiveerd zijn om hier aan 

bij te dragen.  

Tot slot blijkt dat een groot deel van de respondenten neutraal staat tegenover een initiatief 

om vrijwillig landbouwers te helpen met het aanleggen van beschermingsmaatregelen. Van de 

bewoners lijkt het grootste deel dit niet te willen, wat zou kunnen komen doordat men ervan uitgaat 

dat landbouwers al subsidie krijgen voor het aanleggen van beschermingsmaatregelen. Andere 

redenen zouden kunnen zijn dat men hier geen tijd voor of geen zin in heeft; deze antwoorden zijn 

met enige regelmaat gegeven bij de vraag over waarom men wel of niet zou willen bijdragen aan de 

bescherming van de wolf. Jagers en natuurbeheerders zijn overwegend neutraal tegenover de vraag 

om een bijdrage te leveren. Van deze groepen staan natuurbeheerders het meest positief tegenover 

dit idee. Een reden voor dit zou kunnen zijn dat deze groep zich verantwoordelijk voelt om bij te 

dragen aan het samenleven van mens en wolf in Noord-Limburg en hierbij helpen het conflict tussen 

mens en wolf zou kunnen verlichten. 

5.6. Reflectie op de enquêtemethode 

Ondanks verschillende mogelijkheden om de enquête in te vullen, online en op papier, heeft de 

studie een relatief lage respons ratio van 10.8% met betrekking tot de doelgroep bewoners. Een 

reden voor de relatief lage respons zou het feit kunnen zijn dat respondenten de op papier ingevulde 

enquêtes bij het desbetreffende gemeentehuis moesten inleveren in plaats van het te kunnen 

retourneren (naar Nederland, met potentieel oplopende kosten). Een andere reden kan zijn dat de 

enquêtes zijn rondgebracht in een vakantieperiode en mensen wellicht niet thuis kunnen zijn 

geweest. Daarnaast kan het onderwerp van de studie de respondenten niet voldoende aan hebben 
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gesproken om mee te werken. De responsratio van de andere, meer specifieke doelgroepen kan niet 

bepaald worden vanwege het feit dat deze bereikt moesten worden via de websites en/of 

nieuwsbrieven van de organisaties, waardoor de omvang van de totale groepen niet bekend is. Het 

aantal respondenten van de groepen landbouwers, natuurbeheerders en jagers was relatief klein, 

waardoor sommige analyses niet voldoende kwalitatief uitgevoerd konden worden. Een voorbeeld 

hiervan is een factoranalyse van verscheidene mens-natuur relatievisies binnen individuele 

doelgroepen. Een ander nadeel was de moeilijkheid om van de doelgroepen landbouwers en 

natuurbeheerders enkel respons te krijgen binnen de geselecteerde gemeenten, vanwege de 

verspreidingsmethode van de enquêtes bij deze doelgroepen. Van deze doelgroepen zijn enkele 

respondenten uit aangrenzende gemeenten binnen de regio Noord-Limburg ook meegenomen, 

anders zou het aantal respondenten binnen deze groep te klein worden om analyses op uit te 

voeren. Landbouwers en natuurbeheerders die buiten de geselecteerde gemeenten of de 

aangrenzende gemeenten woonden/werkten zijn bij de data-analyses weggelaten. 

Het voordeel was wel dat de periode en timing met betrekking tot de wolf in het betreffende 

gebied gunstig was. Het onderzoek is namelijk een korte tijd na het vestigen van de eerste wolven in 

de regio uitgevoerd. Deze vestigingsperiode is volgens een onderzoek van Dressel et al. (2015) een 

kritieke periode is voor het behoud van wolven, omdat publieke opinie ten aanzien van wolven 

waarschijnlijk verandert op het moment dat men blijvend samenleeft met deze carnivoren. Nog een 

belangrijke reden is dat tijdens het onderzoek het verdwijnen van de wolvin Naya en haar welpen 

nog niet bekend was. Het laatste beeld van de wolvin dateert van voor de zomer 2019, op dat 

moment was ze duidelijk drachtig. Hierna waren er wel beelden van de mannetjeswolf August, die 

voedsel naar het nest bracht. Op een bepaald moment stopte August echter met het aanbrengen van 

voedsel. Tijdens die periodes bleven de boswachters van Natuur en Bos en de faunaspecialisten van 

het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) naar sporen van de wolven zoeken, maar er werd 

geen teken van leven van de wolvin en haar welpen meer gevonden. Na het uitsluiten van bepaalde 

mogelijkheden voor het verdwijnen van de wolvin gaat de cel Natuurinspectie van Natuur en Bos er 

vanuit dat de wolvin kwaadwillig is omgebracht (Natuur en Bos, 2019). Dit nieuws werd eind 

september 2019 naar buiten gebracht, wat mogelijk zal leiden tot een verdere polarisatie en 

mediatisering van het conflict tussen verschillende belangengroepen. Dit onderzoek over de 

perceptie van de wolf en het beheer rond de wolf is uitgevoerd in de maanden juli en augustus, nog 

voordat het bericht over het vermoedelijk kwaadwillig ombrengen van de wolvin naar buiten is 

gebracht. Hierdoor kan er vanuit gegaan worden dat de resultaten van dit onderzoek niet beïnvloed 

zijn door dit nieuws.  

 Een ander positief aspect van dit onderzoek is dat het tegemoet is gekomen aan enkele 

tekortkomingen van eerdere studies. Uit onderzoek van Dressel et al. (2015) bleek namelijk dat veel 

onderzoeken naar percepties ten aanzien van de wolf voornamelijk wordt uitgevoerd in studies met 

een meer ecologische of biologische focus. Hierdoor werd er weinig consistentie gevonden in de 

conceptvorming en meting van meningen ten aanzien van de wolf in de opgenomen enquêtes. 

Tevens ontbraken bij zulke bevragingen vaak theoretische benaderingen, die nodig zijn om 

generaliseerbare resultaten te verkrijgen (Vaske & Manfredo, 2012). Sociale, demografische en 

referentievariabelen, die vaak worden gebruikt in sociaalwetenschappelijk onderzoek, werden 

slechts in enkele enquêtes gebruikt. In deze studie zijn die theoretische benaderingen en sociale, 

demografische en referentievariabelen wel opgenomen. Tevens is er in dit onderzoek een random 

selectieprocedure voor respondenten gebruikt, wat in voorgaande onderzoeken naar dit onderwerp 

nauwelijks werd gedaan.   
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5.7. Conclusies 

5.7.1. Algemene conclusies 

Over het algemeen blijkt dat jagers en landbouwers een negatieve perceptie ten aanzien van de wolf 

hebben, terwijl natuurbeheerders juist een positieve perceptie hebben. Bewoners nemen een 

tussenpositie in met een positief tot neutrale perceptie. De positieve dan wel negatieve perceptie 

van respondenten is verbonden met de acceptatie van de aanwezigheid van de wolf. Hierbij is te zien 

dat bewoners en natuurbeheerders accepteren dat de wolf in de regio aanwezig is, terwijl 

landbouwers en jagers dit niet doen.  

Onderliggend aan de perceptie van de wolf liggen de visies die men op de mens-

natuurrelatie heeft en de respondenten in deze studie, ongeacht welke doelgroep, blijken zich het 

meest te kunnen vinden in de participerende stewardvisie. De mastervisie daarentegen wordt door 

bewoners en natuurbeheerders niet gedeeld, terwijl landbouwers en jagers zich hier meer in kunnen 

vinden. Landbouwers kunnen zich nagenoeg evenveel vinden in de mastervisie als in de 

participerende stewardvisie. Respondenten die meer de partnervisie aanhouden blijken positiever te 

zijn over de wolf, wat tevens geldt voor respondenten met een participerende stewardvisie. 

Respondenten die het sterker eens zijn met de mastervisie blijken juist een negatievere perceptie te 

hebben ten aanzien van de wolf in Vlaanderen, wat overeenkomt met andere wetenschappelijke 

studies.  

De perceptie ten aanzien van de wolf klinkt door in meningen over het beheer rond de wolf. 

Hierbij zijn respondenten verdeeld over de voorlichting rond de wolf, zowel wat betreft beslissingen 

van de overheid als algemene informatie over de wolf en de omgang daarmee. Vooral landbouwers 

en jagers vinden dat de overheid beslissingen over het beheer van de wolf onvoldoende uitlegt en 

verantwoordt. Tevens laat het onderzoek zien dat jagers en landbouwers tegen de 

beschermingsmaatregelen van de wolf zijn. Dit gaat gepaard met het gebrek aan vertrouwen bij 

jagers en landbouwers dat natuurbeheerders goede keuzes maken in het beheer van wolven. Wel is 

gebleken dat een groot deel van de respondenten van alle doelgroepen vindt dat schade aangericht 

door wolven gecompenseerd moet worden. Daarnaast zijn er zijn verschillen gevonden tussen de 

doelgroepen over wanneer wolven gedood zouden mogen worden. Natuurbeheerders en bewoners 

zijn van mening dat dit alleen mag gebeuren wanneer wolven mensen zouden verwonden of doden. 

Jagers en landbouwers daarentegen zijn over het algemeen van mening dat wolven gedood mogen 

worden wanneer deze vee, huisdieren en/of mensen zouden verwonden of doden. 

Ook bij rollen en verantwoordelijkheden is te zien dat de perceptie ten aanzien van de wolf 

effect heeft op de standpunten van respondenten. Zo blijkt ongeveer veertig procent van de 

bewoners en tachtig procent van de natuurbeheerders bij te willen dragen aan de bescherming van 

de wolf in Vlaanderen, terwijl dit bij jagers en landbouwers minder dan tien procent is. Landbouwers 

en jagers blijken in meerderheid te vinden dat de kosten alleen betaald zouden moeten worden door 

de mensen die de wolf willen behouden in Vlaanderen. Bewoners lijken hierover meer verdeeld, 

maar de helft is het hier niet mee eens. Natuurbeheerders blijken de enigen te zijn die duidelijk 

vinden dat de kosten voor het behouden van de wolf betaald moeten worden door de gehele 

samenleving.  

Er blijkt consensus te zijn over wie een grote rol moet spelen bij het beheer van de wolf, 

waarbij men vindt dat de overheid een rol moet spelen, samen met lokale natuurbeheerders en 

jagers. Over wie er verantwoordelijk is voor de bescherming van vee blijken de doelgroepen niet 
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eensgezind. Bewoners en natuurbeheerders achten de eigenaren van het vee over het algemeen het 

meest verantwoordelijk, terwijl landbouwers en jagers de overheid over het algemeen het meest 

verantwoordelijk houden.  

In deze studie zijn er verschillende inzichten over de rol van de media. Bewoners zijn over het 

algemeen verdeeld, waarbij men grotendeels neutraal is over of de media te positief spreken over de 

komst van de wolf; wel vindt ongeveer de helft van deze groep dat de media zich te veel richten op 

negatieve gebeurtenissen rond de wolf. Natuurbeheerders zijn over het algemeen van mening dat de 

media niet te positief zijn en dat de media zich te veel richten op negatieve gebeurtenissen rond de 

wolf. Voor landbouwers en jagers is een omgekeerd beeld te zien vergeleken met de 

natuurbeheerders. Deze doelgroepen vinden dat de media te positief spreken over de wolf en 

hiermee corresponderend dat de media zich niet te veel richten op negatieve gebeurtenissen rond 

de wolf.  

 Concluderend kan gesteld worden dat het belangrijk is om de verschillende doelgroepen in 

deze studie te onderscheiden in het beleid en beheer rond de wolf, door de verscheidenheid aan 

ervaringen en perspectieven ten aanzien van de wolf. Deze perceptie ten aanzien van wolven is 

verbonden met de meningen over het beleid en beheer van wolven en de rollen en 

verantwoordelijkheden die we hierin hebben. De perceptie ten aanzien van de wolf kan deels 

verklaard worden door de visie die men heeft op de mens-natuurrelatie, waarbij verschillen zijn 

gevonden tussen de verschillende belangengroepen. Over het algemeen blijken jagers en 

landbouwers negatief te staan tegenover de aanwezigheid van de wolf en het huidig beleid rond de 

wolf, terwijl natuurbeheerders hier zeer positief in staan. Bewoners nemen een tussenpositie in met 

een positief tot neutrale blik op de wolf en het beheer daarvan. Ondanks de overwegend negatieve 

perceptie van jagers en landbouwers, laten zij wel weten een rol te willen spelen bij het bepalen van 

beheer rond de wolf. Dit zou een aangrijpingspunt kunnen zijn om het proces te verbeteren naar een 

goed onderbouwd beleid en beheer ten aanzien van de wolf.   

5.7.2. Vervolgonderzoek 

Om dit onderzoek kracht bij te zetten zou er een verdiepend onderzoek plaats kunnen vinden waarbij 

achterliggende gedachten en redenen van de verschillende belangengroepen onderzocht worden 

met behulp van interviews. Eén van de insteken zou een verbreding van het onderzoek kunnen zijn 

met duidelijk afgebakende steden en landelijke dorpen, waarbij overeenkomsten en verschillen 

tussen bewoners van die twee types omgevingen bekeken zouden kunnen worden. Dit aangezien er 

in deze studie geen invloed van de bevolkingsdichtheid van de gemeenten op de perceptie ten 

aanzien van de wolf is gevonden, terwijl andere studies hebben gemeld dat er een verschil is in de 

perceptie ten aanzien van de wolf tussen plattelandsbewoners en stedelingen (Røskaft et al., 2007; 

Treves et al., 2013).  

Een andere insteek zou kunnen zijn om het onderzoek uit te breiden met een vergelijkbaar 

gebied waar nog geen wolven voorkomen, om het verschil in perceptie ten aanzien van de wolf te 

vergelijken. Zo is in dit onderzoek geen invloed van woonafstand tot het kerngebied van de wolf 

gevonden. Echter, op basis van twee vergelijkbare gebieden, waarvan één zonder wolven, kan het 

verschil in perceptie ten aanzien van de wolf beter onderzocht worden tussen mensen die hier wel 

effecten van zien en mensen die dat niet doen. Verder zou de selectie van belangengroepen nog 

uitgebreid kunnen worden met bijvoorbeeld respondenten van de overheid (als beleidsniveau, lokaal 

of ruimer) of defensie. Mensen met functies bij (lokale of ruimere) overheden zouden een goede 

optie kunnen zijn, omdat deze uiteindelijk het beleid bepalen rond de wolf. Mensen binnen defensie 
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uit een wolvenregio betrekken is in het geval van Noord-Limburg interessant, omdat daar delen van 

het kerngebied van de wolf bestaan uit militaire trainingsgebieden.   

Een bijkomende insteek is, te peilen naar percepties in een veelal agrarisch gebied wanneer 

één of meerdere wolven zich daar vestigen. De in deze thesis onderzochte regio betreft een gebied 

waarin militaire gebieden als kernzones werden gebruikt door de wolven. Als verklaring wordt 

daarbij verwezen naar de afkomst van bijvoorbeeld Naya uit een enigszins vergelijkbaar heidegebied 

in noordoostelijk Duitsland (Lübtheener Heide) (Instituut Natuur- en Bosonderzoek, 2018). Er zijn 

echter ook wolven die een meer agrarisch gebied als herkomstzone hebben. In het latere voorjaar 

van 2020 werd een wolf met dergelijke achtergrond (Billy genaamd, en afkomstig uit Bremen) 

herhaaldelijk gezien in de Zuider- en Noorderkempen, en eerder in Gelderland (Instituut Natuur- en 

Bosonderzoek, 2020). Wanneer zulke wolf zich definitief vestigt in dit type gebied, zou zich een 

relatief hogere mate van predatieschade en visuele interactie met plattelandsbevolking kunnen 

voordoen. Een onderzoek naar perceptie in dit type omgeving kan dan meerwaarde hebben en 

ondersteunend zijn voor een beter afgestemd beheer en beleid.  

Een laatste optie is om een longitudinaal onderzoek op te zetten, om zo de ontwikkeling van 

percepties over tijd ten aanzien van de wolf en het beleid rond de wolf bij dezelfde belangengroepen 

in kaart te brengen. Zo is uit de onderzoeken bekend dat de perceptie van het algemene publiek ten 

aanzien van de wolf meer neutraal wordt naar mate de wolf langere tijd gevestigd is in een gebied 

(Arbieu et al., 2019; Dressel et al., 2015; Kutal et al., 2018). Het zou interessant zijn om de potentiële 

verandering in de perceptie over tijd van de doelgroepen uit deze studie te onderzoeken. 

5.7.3. Aanbevelingen 

Het beheren van wolven in mens-gedomineerde gebieden zou geleidelijk sterker afgestemd kunnen 

worden op specifieke gebieden om mogelijke conflicten tussen mens en wolf, maar ook conflicten 

tussen verschillende doelgroepen te verminderen (Mech, 2017). Maatregelen en beheer zouden dan 

kunnen verschillen per situatie. De wolf is en blijft volledig beschermd in Vlaanderen. Onderdelen 

van beleid zouden niettemin contextafhankelijk kunnen variëren. Tijdelijk en/of zonaal verder 

geactiveerde bescherming in voor wolf relevante nationale parken, natuurreservaten of militaire 

gebieden, waarbij het conflict geminimaliseerd kan worden zou relevant kunnen zijn in nestfase en -

gebied. Een ander uiterste, slechts bij fundamenteel onvoorspelbaar wolvengedrag als gevolg van 

habituatie, zou lethale controle kunnen zijn waar het conflict te groot is. Allerlei maatregelen 

kunnen daar tussenin vallen volgens meerwaarde. Dit zou betekenen dat er uiteindelijk verschillende 

beheerstrategieën moeten komen voor verschillende types gebieden 

Voor Limburg en Vlaanderen zou de informatievoorziening verder opgezet en verbeterd 

kunnen worden, omdat een aantal beslissingen onvoldoende worden uitgelegd volgens jagers en 

landbouwers (zie paragraaf 5.4.1). Deze informatieverstrekking zou ook kunnen helpen bepaalde 

ideeën over het uitzetten van wolven objectief en op feiten gebaseerd tegen te gaan (zie paragraaf 

5.2.3.). Daarbij is het goed na te denken over welke relevante instanties op welk moment welke 

communicatievorm en –inhoud best kunnen brengen; 

Het actiever laten deelnemen van doelgroepen aan besluiten rond deelgebied-specifiek 

beheer van de wolf zou ook een goede manier kunnen zijn om het op heden lage vertrouwen van 

jagers en landbouwers in overkoepelende natuurbeheerkeuzes te helpen verbeteren. Zo kan ook het 

gevoel verminderen dat deze regels bij hen zondermeer opgelegd worden (zie paragraaf 5.4.2.). 

Landbouwers en jagers blijken hier namelijk ook zelf een rol in te willen opnemen (zie paragraaf 

5.5.2.);  
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Het compenseren van predatieschade moet ook deel uitblijven maken van het beheer rond 

de wolf, omdat dit werd gesteund door een groot deel van de respondenten. Zo kan de tolerantie 

tegenover wolven beter gewaarborgd blijven (zie paragraaf 5.4.3.); 

Het doden van wolven mag geen deel uitmaken van het algemene beheer, aangezien dit 

rigoureuze middel door het grootste deel van de respondenten énkel gesteund wordt in dié situatie 

waarin een individuele wolf een directe, aanwijsbare dreiging vormt voor mensen, zoals een 

gehabitueerde wolf die een mens heeft verwond of gedood (zie paragraaf 5.4.4.); 

Een specifiek initiatief om met vrijwilligers beschermingsmaatregelen te voorzien bij een 

groter aantal lokale landbouwers en hobby-veehouders zou kunnen helpen de tolerantie tegenover 

wolven te verhogen. Zeker wanneer deze groep vrijwilligers een brede (maatschappelijke en/of 

beroepsmatige) achtergrond zou kennen, zou dit tevens het vertrouwen tussen verschillende 

stakeholder groepen kunnen helpen vergroten. Een substantieel deel van de bevraagde natuur-

beheerders gaf aan hieraan mee te willen werken (zie paragraaf 5.5.5.); 

Subsidies voor inrastering van vee binnen wolvengebied zijn belangrijk, als stimulans tot het 

vermijden van predatieschade voor eigenaars van vee, maar ook voor bemoeilijken van roofgedrag in 

die zin bij de wolf, zodat deze zich meer kan richten op natuurlijke prooidieren. Subsidies voor 

inrastering zijn gebaseerd op afbakening van een zogenaamd risicogebied (zie 

https://natuurenbos.be/wolf-schade); een lijst gemeenten waarin de wolf met zekerheid of grote 

waarschijnlijkheid voorkomt of kan voorkomen. Gezien de wolvenpopulatie zich komende jaren naar 

verwachting zal uitbreiden, mede door aanwas via welpen zoals het geval is sinds voorjaar 2020, zal 

tijdige uitbreiding van deze zogenaamde risicozone relevant zijn, ook voor het maatschappelijke 

draagvlak;  

Het geleidelijk bezetten van de relatief meest geschikte territoria, kan leiden tot het relatief 

meer gaan verkennen van minder optimaal geschikte leefgebieden voor de wolf. Dit kan om 

zwervende wolven gaan, maar ook om wolven die zich uiteindelijk vestigen in zulke gebieden. 

Minder optimale leefgebieden zijn dan vooral gebieden met minder grote, aaneengesloten 

groenzones. In meer versnipperde gebieden, met relatief hogere aanwezigheid van menselijke 

activiteit (bewoning, landbouw, recreatie, …) kan de interactie met wolf ook tot relatief hogere mate 

van conflict leiden (meer veeroof, frequentere zichtrelaties, aanrijdingsrisico, …). Goede monitoring 

kan hier zinvol aangevuld worden met op maat gesteld beleid en beheer, mede op basis van gebieds-

gebaseerd perceptieonderzoek;  

Het betrekken van een groep daartoe opgeleide mensen in het opvolgen van 

wolvenpopulaties (sporen, uitwerpselen), en -in relevante perioden- mee helpen bewaken van 

specifieke aandachtsgebieden (zoals omgeving nestgebied) kan actief draagvlak en kennis helpen 

vormen bij daartoe gemotiveerde burgers; 

Ook verder bestuderen van het dieet van wolven en hun jachtgedrag in onderscheiden 

gebieden kan bijdragen aan objectieve kennis terzake, binnen het verwerven van inzichten bij 

verschillende belangengroepen. Het verbreden van kennis rond de wolf met deze initiatieven kan 

zorgen voor een verlaging in risicoperceptie en angst. Dit kan leiden naar een positievere perceptie 

en meer acceptatie/tolerantie ten aanzien van de wolf (zie paragraaf 5.2.2.); 

Los van de enquêteresultaten zou het gericht voorzien in veiligere oversteekpunten voor 

mens en dier, in wolvengebied, bij kunnen dragen aan het vermijden van ongevallen. Situaties met 

menselijke verkeersslachtoffers zouden immers negatief kunnen afstralen op de publieke perceptie 

van wolf. Aanpak kan door tracking van wolven (bv via camera’s) te koppelen aan maatregelen tot 

conflictbeheersing op voor de mens belangrijke routes (zoals melding van verhoogde oversteekkans). 
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Dit omdat in een sterk versnipperd landschap als dat van Vlaanderen, er een verhoogde 

aanrijdingskans is;  

Een goed beleid rond de wolf in Noord-Limburg zal bestaan uit verschillende maatregelen, 

met doorlopend betrouwbare informatie over de wolf en het beheer daarvan als basis. Tevens zal er 

nadruk gelegd moeten worden op het ondersteunen van begripsvorming tussen de verschillende 

doelgroepen uit deze studie. Sociale wetenschappers en onderzoekers inzake mens-natuurrelaties 

zouden hier een rol in kunnen spelen. Deze kunnen beleidsmakers helpen met inzichten over hoe 

mensen zich meningen vormen over wolven en hoe effectief te communiceren met de bevolking 

(Bruskotter & Wilson, 2014; Treves et al., 2013). Zo kan een beter inzicht in individuele en collectieve 

reacties op veranderingen in populatie, natuur en beheer zorgen voor -ook maatschappelijk gezien- 

effectievere beschermingsmaatregelen voor de wolf. 
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Figuur 1: Een kaart van het onderzoeksgebied in de provincie Limburg, België. De volgende 

gemeenten vallen binnen het onderzoeksgebied; Lommel (1), Pelt (2), Leopoldsburg (3), 

Hechtel-Eksel (4), Peer (5), Houthalen-Helchteren (6). 

7. Appendix 

7.1. Enquête 
 

Algemene inleiding 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland. Dit naar 

aanleiding van de drie wolven (en de verwachte jongen) die zich in de omgeving hebben gevestigd. 

Het doel is om, aan de hand van vragen en stellingen, inzicht te krijgen in de manier waarop u de 

aanwezigheid van de wolven in de omgeving ervaart. De enquête wordt verspreid in de gemeenten 

Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Pelt en Peer, het huidige kerngebied 

voor de wolven. Op het kaartje ziet u het onderzoeksgebied. Wanneer er in de vragen ‘deze regio’ of 

‘deze streek’ vermeld staat, wordt dus verwezen naar dit gebied. Zou u alstublieft deze enquête zo 

goed mogelijk willen invullen? Het completeren van de enquête zal ongeveer 15 tot 25 minuten van 

uw tijd vragen. De antwoorden worden anoniem verwerkt. U kunt bij de meeste vragen en stellingen 

één antwoord geven; wanneer meer antwoorden mogelijk zijn is dit expliciet aangegeven. Het is voor 

ons belangrijk dat u de enquête volledig invult, en vooral dat u ze ook vrij en oprecht naar eigen 

beleving invult. Deze enquête is ook verstuurd naar andere belangengroepen. Wanneer u op die 

manier de enquête al heeft ontvangen hoeft u deze niet nog eens in te vullen, maar het zou fijn zijn 

als een huisgenoot deze in uw plaats zou kunnen invullen. U bent waarschijnlijk niet dagelijks met het 

onderwerp van de enquête bezig. Bij de stellingen hoeft u niet lang na te denken over het antwoord, 

uw eerste ingeving of intuïtieve gevoel is vaak het best. We geven nog mee dat dezelfde enquêtering 

wordt verzonden aan andere bevolkingsgroepen: landbouwers, jagers en natuurverenigingen. Een 

aantal stellingen zal daarom verder of net dichter bij uw eigen beleving liggen. Ze sluit inhoudelijk ook 

aan bij enquêteringen die in het buitenland werden gedaan, zodat op dat vlak ook vergelijking 

mogelijk zal zijn vanuit de universiteit.    
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ALGEMENE VRAGEN 
We beginnen met een aantal algemene vragen. 

 

Vraag 1: Hoeveel jaar woont u in deze regio? 
Indien u eerder ook in dit gebied heeft gewoond maar tijdelijk buiten noordelijk Limburg heeft 

gewoond, graag de totale tijd dat u hier heeft gewoond bij elkaar optellen.  

 0-2 jaar      2-5 jaar      5-10 jaar      10 jaar of langer 
 

Vraag 2: Bent u in deze regio opgegroeid?  

 Ja      Nee 

 

Vraag 3:  

3a: Ik voel me betrokken bij deze regio vanwege de natuur 

3b: Ook landbouwers hebben een verantwoordelijkheid in het zorgen voor het landschap 

 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

Vraag 4: Hoe vaak gaat u de natuur in, in deze streek? 
Natuur kan van alles zijn; parken, hooilanden, bos, heide, etc. 

 Elke dag      Elke week      Elke maand      Een paar keer per jaar      Zelden of nooit 

 

Vraag 5: Als u naar een natuurgebied gaat, waar gaat u dan meestal naar toe? (MK) 

 Bosland     Nationaal park Hoge Kempen 
 De Plateaux-Hageven   Sahara Lommel 
 Vallei van de Zwarte Beek   Anders, namelijk:  

 

Vraag 6: Wat voor activiteit onderneemt u dan vaak? (MK) 

 Wandelen    Hardlopen 
 Fietsen    Mountainbiken 
 Paardrijden    Hond (aangelijnd) uitlaten 
 Niet van toepassing  Anders, namelijk:  

 

Vraag 7: Welke huisdieren heeft u? (één of meerdere)  

 Honden   Katten 
 Konijnen   Kippen 
 Paarden   Geiten 
 Schapen   Geen 
 Anders, namelijk:  

 

Vraag 8a: Jaagt u wel eens? 

 Ja      Nee  
Indien u Ja heeft ingevuld kunt u verder naar de volgende vraag, anders kunt u verder naar vraag 

9a.  

Vraag 8b: Hoe vaak jaagt u? 
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 1 keer per jaar     1 keer per maand     1 keer per week     Meerdere keren per week 
 Anders, namelijk:  

 

Vraag 8c: Wanneer u jaagt, is dit dan als lid van een WBE of individueel? 

 Als lid van een WBE      Individueel 
Indien u Als lid van een WBE heeft ingevuld kunt u verder naar de volgende vraag, anders kunt u 

verder naar vraag 9a. 

Vraag 8d: Wat is de naam van deze WBE? 

 

Vraag 9a: Bent u of een gezinslid beroepsmatig of dor vrijwilligerswerk (ook) met natuur 

bezig?  

 Ja      Nee 

Indien u Ja heeft ingevuld kunt u verder naar de volgende vraag, anders kunt u verder naar vraag 

10a. 

Vraag 9b: Op welke manier bent u of een gezinslid beroepsmatig of door vrijwilligerswerk 

(ook) met natuur bezig? 

 

Vraag 10a: Als u lid bent van een natuur- of landschapsorganisatie, van welke dan? (MK) 

 Natuurpunt 

 Agrobeheergroep 

 Stichting het Limburgs Landschap 

 Anders 

 Geen lid  
Indien u Agrobeheergroep of Anders heeft ingevuld kunt u verder naar de volgende vraag, anders 

kunt u verder naar vraag 11. 

Vraag 10b: Zou u de naam (of namen) van deze agrobeheergroep of andere organisatie(s) 

in willen vullen?  

 

NATUUR 
Dit deel van de enquête gaat over natuur in het algemeen, nog niet over de wolf zelf.  
Vraag 11: Natuurvisiestellingen 

11a: Men en natuur hebben recht op een gelijkwaardige behandeling 

11b: Onze generatie moet er voor zorgen dat de natuur behouden blijft voor toekomstige 

generaties 

11c: Ik voel me één met al het leven op aarde 

11d: Omdat de mens het vermogen heeft te kunnen denken horen we voor de natuur te 

zorgen 

11e: De natuur moet zichzelf kunnen ontwikkelen, net als de mens 

11f: De natuur is er voor mij, niet andersom 

11g: Ik voel me verplicht om de natuur te beschermen 

11h: De relatie van de mens met de natuur is bepalend voor wie we zijn 

11i: We hebben het recht de natuur te veranderen als dat de mens ten goede komt 

11j: Ik beschouw de natuur als een goede vriend 

11k: De mens is onlosmakelijk verbonden met de natuur 
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11l: De natuur mag de vooruitgang van onze samenleving niet in de weg staan 

11m: Ieder mens is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur 

11n: Mens en natuur zijn gelijkwaardig 

11o: In de natuur voel ik de nietigheid van mezelf als mens 

11p: Het vermogen te kunnen denken plaatst de mens boven de natuur 

11q: Omdat we onderdeel zijn van de natuur zijn we verantwoordelijk om er voor te zorgen. 

11r: Natuur is belangrijk voor me  

 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

Vraag 12: Wat ziet u als de grootste waarde van natuur? (maximaal 2 antwoorden) 

 Ze draagt bij aan de menselijke gezondheid 

 Ze heeft waarde voor wetenschappelijke doeleinden, zoals evolutieleer en geneeskunde 

 Ik kan er in recreëren 

 We dragen ze over aan de volgende generaties 

 Ik kan ervan genieten 

 Planten en dieren hebben ook recht om op aarde te zijn 

 Ik kan er inkomsten uithalen  
 

WOLF 
Nu volgen er stellingen en vragen over de wolf. Vooraf wordt een kort stukje informatie gegeven. 

De wolf is een vleeseter en voorvader van alle hondachtigen. Van kop tot staart zijn ze gemiddeld 1,5 

meter lang. De mannetjes wegen 20 tot 80 kilo. In België hebben zich momenteel vijf wolven 

gevestigd, waarvan drie wolven in Limburg bij het militair domein van Leopoldsburg en het 

aanliggende Bosland. Buiten België zijn de dichtstbijzijnde groepen wolven waargenomen in 

Nederland (Veluwe, 120 kilometer ver) en in Duitsland op een afstand van ongeveer 350 kilometer van 

Bosland. In Europa wordt ingeschat dat een roedel (ouders en nakomelingen) een territorium heeft 

van circa 300 vierkante kilometer. Hij legt per dag gemiddeld 25 kilometer af, en eet gemiddeld 1,5 kilo 

per dag aan prooidieren. Vindt hij een prooi van 10 kilo (bijvoorbeeld een jong everzwijn), dan kan hij 

vervolgens ook enkele dagen zonder nieuwe prooi. De terugkeer van de wolf roept veel vragen op en 

de reacties lopen sterk uiteen. Hierdoor is het belangrijk om in kaart te brengen wat de bevolking vindt 

van de wolf. 

Vraag 13: Heeft u of een huisgenoot wel eens in het wild een wolf, of een direct teken van 

zijn aanwezigheid, gezien in Limburg?  

 Ja      Nee  
 

Vraag 14:  

14a: Ik vind wolven mooi 

14b: Ik ben bang als ik in een gebied loop waar wolven voorkomen 

14c: Wolven zijn gevaarlijk voor kleine kinderen 

15d: Huisdieren kunnen veilig loslopen in een gebied waar wolven voorkomen 

15e: De wolf is gevaarlijk voor volwassenen 

15f: Wolven zijn een bedreiging voor de veehouderij 



 

74 
 

 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

Vraag 16: Wat denkt u dat een wolf doet wanneer deze een volwassen mens tegenkomt? 

 de wolf rent bang weg 

 de wolf gaat contact met de mens rustig uit de weg 

 de wolf blijft staan 

 de wolf komt dichterbij 

 de wolf valt aan  
 

Vraag 17: 

17a: Ik ben positief over de aanwezigheid van de wolf in deze regio 

17b: De aanwezigheid van de wolf voegt iets toe aan de waarde van de streek 

17c: De wolf is er nu eenmaal, dat moeten we accepteren 

17d: De wolf is schadelijk voor de natuur in deze regio 

17e: Omdat wolven al in andere delen van Europa leven is het niet nodig ze ook in 

Vlaanderen te hebben 

 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

Vraag 18: Hoe is volgens u de wolf in deze regio terecht gekomen? 

 Hij keerde vanzelf terug door natuurlijke trek vanuit buurlanden 

 Hij werd uitgezet 

 Ik weet het niet  
 

Vraag 19: Welke voornaamste gevoelens krijgt u bij de gedachte dat er wolven in deze 

streek leven? (maximaal 3 antwoorden) 

 Angstig   Nieuwsgierig 

 Blij verrast   Rustig 

 Bezorgd   Enthousiast 

 Verafschuwd  Onzeker 

 Neutraal   Best fier  
 

Vraag 20: Wat vindt u van het aantal wolven in deze regio? 

 Er zijn te veel wolven 

 Er zijn precies genoeg wolven 

 Er mogen zeker nog wolven bijkomen, zolang er geen enkele worden uitgezet 

 Weet ik niet  
 

BEHEER 
Nu volgen een aantal stellingen en vragen over het beheer van de wolf in noordelijk Limburg. 

Vraag 21: 
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21a: Beslissingen van de overheid over het beheer van de wolf worden voldoende uitgelegd 

en verantwoord 

21b Ik mis duidelijke informatie over hoe ik als recreant het best om kan gaan met de wolf in 

onze omgeving 

21c: Onze kinderen worden, via de school, goed voorgelicht over de wolf in onze streek 

 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

Vraag 22: 

22a: Ik vertrouw er op dat natuurbeheerders goede keuzes maken in het beheer van wolven 

22b: Voor schade aangericht door wolven moet gecompenseerd worden 

22c: De hoeveelheid wolven in Vlaanderen moet overgelaten worden aan natuurlijke 

processen 

22d: De wolf moet hoe dan ook beschermd blijven in Vlaanderen 

22e: Compensatie voor predatieschade door wolven is een verspilling van belastinggeld 

22f: Vee-beschermingsmaatregelen moeten verplicht worden in gebieden waar de wolf leeft 

22g: Vee-predatieschade door wolven moet alleen gecompenseerd worden indien de 

eigenaar beschermingsmaatregelen heeft genomen 

 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

Vraag 23: Wanneer moet vee-predatieschade door de wolf gecompenseerd worden? 

 Wanneer er bewijs wordt gevonden door een neutrale expert, dat de wolf deze schade 

heeft veroorzaakt 

 Wanneer de eigenaar van het vee het vermoeden heeft dat de wolf de schade heeft 

veroorzaakt, maar er geen bewijs voor is gevonden 

 Beide 

 Geen van beide  
 

Vraag 24: Wanneer mogen wolven worden afgeschoten? (MK) 

 Wanneer ze mensen verwonden     Wanneer ze mensen doden 

 Wanneer ze huisdieren verwonden    Wanneer ze huisdieren doden 

 Wanneer ze vee verwonden     Wanneer ze vee doden 

 Wanneer ze andere schade veroorzaken, namelijk:  Nooit  
 

Vraag 25: Heeft u predatieschade gehad door de wolf? 

 Ja      Nee  
 

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Nu volgen een aantal stellingen en vragen over de rollen en verantwoordelijkheden  ten aanzien van 

de wolf in noordelijk Limburg. 

 

Vraag 26: Zou u willen bijdragen aan de bescherming van de wolf in Vlaanderen? 
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 Ja, absoluut wel   Ja, misschien wel 

 Nee, waarschijnlijk niet   Nee, absoluut niet  

 

Indien u Ja, absoluut wel of Ja, misschien wel heeft ingevuld kunt u verder naar de volgende 

vraag, anders kunt u verder naar vraag 28. 
 

Vraag 27: Om bij te dragen aan de bescherming van de wolf zou ik graag: (MK) 

 Vrijwilliger worden bij een natuur- of landschapsorganisatie 

 Deelnemen aan publieke evenementen 

 Een (online) petitie tekenen 

 Geld doneren aan internationale natuurorganisaties zoals het World Wildlife Fund (WWF) 

 Meewerken aan onderzoek: waarnemingen verzamelen en doorgeven 

 Anders, namelijk:   

Vraag 28: Ik ben hiertoe niet bereid, want... (MK) 

 De wolf kan zonder mijn hulp  Er zijn al genoeg anderen die helpen 

 De wolf hoort hier niet thuis  Ik vind andere dingen veel belangrijker 

 Geen tijd voor    Ik vind de wolf schadelijk voor de agrarische sector 

 Geen zin in     Anders, namelijk:  

 

Vraag 29: Wie is er volgen u verantwoordelijk voor het (uitvoerend)beheer van de wolf? 

(MK) 

 De overheid  Lokale natuurbeheerders 

 Boeren   Jagers 

 Omwonenden  Anders, namelijk:  

 

Vraag 30: Wie is er volgen u verantwoordelijk voor de bescherming van vee? (MK) 

 De eigenaren  De overheid 

 Jagers    Lokale natuurbeheerders 

 Omwonenden  Anders, namelijk:  

 

Vraag 31: Welke instanties en/of organisaties moeten een grote rol spelen bij het bepalen 

van het beheer van de wolf? (MK) 

 De overheid   Wetenschappelijke instanties 

 Natuurorganisaties   Boerenorganisaties 

 Jachtverenigingen    Georganiseerde burgers (zoals buurtverenigingen)  

 Anders, namelijk:  

 

Vraag 32:  

32a: De media spreken te positief over de komst van de wolf 

32b: De media richten zich te veel op negatieve gebeurtenissen rond de wolf, zoals het 

doden van schapen 

32c: De media zorgen voor een vergroting van het conflict tussen de mens en de wolf 
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 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

Vraag 33: 

33a: Ik voel me mede verantwoordelijk om bij te dragen aan het samenleven van mens en 

wolf in deze regio 

33b: De kosten voor het behouden van de wolf in Vlaanderen moeten betaald worden door 

de mensen die ze willen behouden, niet door de gehele samenleving 

33c: Boeren betalen te veel voor het behoud van de wolf vergeleken met de rest van de 

samenleving 

33d: De overheid luistert naar onze meningen over het beheer van de wolf, maar dit heeft 

onvoldoende invloed op het beheer zelf 

 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

Vraag 34:  

34a: Ik wil vrijwillig lokale boeren helpen met het aanleggen van beschermingsmaatregelen 

als hiervoor een initiatief zou komen 

 Zeer oneens       Oneens      Neutraal      Eens      Zeer eens 

 

AFSLUITENDE VRAGEN 
Tot slot volgen er nog enkele afsluitende vragen.  

Vraag 35: Wat is uw geslacht?  

 Man 

 Vrouw 

 Anders 

Vraag 36: In welk jaar bent u geboren? 

Vraag 37: Hoe is uw huishouden samengesteld? (MK) 

 Alleen    Kinderen tot en met 13 jaar oud 

 Partner    Kinderen van 14 jaar of ouder 

 Anders, namelijk:  

Vraag 38: Wat is uw postcode? 

Vraag 39: Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

 Basis onderwijs (lagere school, geen diploma) 

 Secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, BSO, DBSO, BUSO, OKAN, tweedekansonderwijs) 

 Hoger onderwijs (Hogeschool, Universiteit) 

Vraag 40: Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? 

Vraag 41: Bent u geïnteresseerd in een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek? 

Vul dan hier uw emailadres in. 
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Vraag 42: Later dit jaar wordt een verdiepend onderzoek gedaan naar de achterliggende 

gedachten ten aanzien van de wolf. Hierbij zullen interviews gehouden worden, zodat 

argumenten, overtuigingen en vragen de ruimte kunnen krijgen. Wanneer u bereid bent deel 

te nemen aan dit vervolgonderzoek, vul dan hier alstublieft uw e-mailadres in. 

Specifieke vragen 

Vraag 43 (N,L): Woont u in deze regio? 

 Ja      Nee  

 

Vraag 44 (N): Heeft uw werk betrekking op deze regio? 

 Ja      Nee  

 

Vraag 45a (N): Voor welke organisatie(s) werkt u? 

 Natuurpunt      Stichting het Limburgs Landschap      Anders  

 

Vraag 45b: Zou u de naam (of namen) van deze andere organisatie(s) in willen vullen? 

 

Vraag 46 (N): Wat is uw functie? 

 Boswachter    Conservator      

 Manager        Ecoloog     

 Vrijwilliger    Anders, namelijk: 

 

Vraag 47a (N): Bent u verder nog lid van een natuur- of landschapsorganisatie? 

 Ja      Nee  
 

Vraag 47b (N): Zou u de naam (of namen) van deze andere organisatie(s) in willen vullen? 

 

Vraag 48 (N): Hoe lang bent u al werkzaam in de regio? 

 0-2 jaar      2-5 jaar      5-10 jaar      10 jaar of langer 

 

Vraag 49a (L): Wat voor soort bedrijf (of beroep) heeft u? 

 Akkerbouw      Veehouderij 

 Schapenhouderij       Gemengd bedrijf  

 Manege of paardenfokkerij    Schapenherder  

 

Vraag 49b (L): Welk vee heeft u? 

 Koeien   Varkens    Schapen    Geiten  

 Kippen   Paarden   (Dam)herten   Anders, namelijk: 

 

Vraag 50a (L): Jaagt u wel eens, of heeft u afspraken met jagers? 

 Ja, ik jaag wel eens      Ja, ik heb afspraken met jagers      Nee  
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Vraag 50b (L): Hoe vaak wordt op uw terrein gejaagd? 

 1 keer per jaar    1 keer per maand    1 keer per week    Meerdere keren per week  

 Anders, namelijk: 

 

Vraag 50c (L): Hoe vaak jaagt u? 

 1 keer per jaar    1 keer per maand    1 keer per week    Meerdere keren per week  

 Anders, namelijk: 

 

Vraag 50d (L): Wanneer u jaagt, is dit dan als lid van een WBE of individueel? 

 Als lid van een WBE      Individueel 

 

Vraag 50e (L): Wat is de naam van deze WBE? 
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7.2. Geografische en demografische gegevens 
 

Tabel A.1: Geografische en demografische gegevens van de gemeenten binnen het onderzoeksgebied. De 

percentages onder de categorie “Oppervlakte” staan respectievelijk voor Onbebouwd (O), Woongebied (W) en 

Anders (A). De percentages onder de categorie “Inwoners” staan respectievelijk voor mannen (M) en vrouwen (V). 

De percentages onder de categorie “Leeftijdsopbouw” staan respectievelijk voor 0-17, 18-64 en 65+ jaar (Statbel, 

2019). 

 
 

Gemeenten Coördinaten 
Oppervlakte 

(km2) 
Inwoners 

Bevolkings- 

dichtheid 

(inw./km2) 

Leeftijds- 

opbouw 

Hechtel-Eksel 
51°7'NB, 

5°22'OL 

76.70 
O 61.55% 
W  5.67% 
A 32.78% 

12.419 
M 50.72% 
V 49.28% 

161.92 
19.15% 
62.21% 
18.64% 

Houthalen-

Helchteren 

51°2'NB, 

5°23'OL 

78.27 
O 66.38% 
W 11.33% 
A 22.29% 

30.655 
M 49.94% 
V 50.06% 

391.66 
19.76% 
62.23% 
18.01% 

Leopoldsburg 
51°7'NB, 

5°16'OL 

22.49 
O 40.88% 
W 17.30% 
A 41.83% 

15.755 
M 49.88% 
V 50.12% 

700.52 
19.22% 
61.52% 
19.26% 

Lommel 
51°14'NB, 

5°19'OL 

102.37 
O 68.05% 
W 10.79% 
A 21.15% 

34.079 
M 50.24% 
V 49.76% 

332.89 
18.00% 
61.20% 
20.80% 

Peer 
51°8′NB, 

5°27′OL 

86.95 

O 85.13% 

W 6.83% 

A 8.05% 

16.357 

M 50.6% 

V 49.4% 

188.12 
18.56% 
62.67% 
18.77% 

Pelt 

 

51°14'NB, 

5°26'OL 

83.62 

O 70.10% 

W 12.75% 

A 17.15% 

32.902 
M 50.12% 
V 49.88% 

393.47 
18.61% 
60.74% 
20.65% 

Gemiddeld - 

75.07 

O 65.35% 

W 10.78% 

A 23.87% 

23.694 
M 50.25% 
V 49.75% 

361.43 
18.88% 
61.76% 
19.36% 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=nl&params=51_13_44.004_N_5_25_54.012_E_scale:25000&pagename=Pelt_(gemeente)
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=nl&params=51_13_44.004_N_5_25_54.012_E_scale:25000&pagename=Pelt_(gemeente)
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=nl&params=51_13_44.004_N_5_25_54.012_E_scale:25000&pagename=Pelt_(gemeente)
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Figuur A.1: Het landgebruik in het onderzoeksgebied in de provincie Limburg, België. De gemeenten binnen het 

onderzoeksgebied: Lommel (1), Pelt (2), Leopoldsburg (3), Hechtel-Eksel (4), Peer (5), Houthalen-Helchteren (6). 

= Wonen;  = Industrie en ontginning;  = Groen;   = Landbouw;  = Militaire gebieden, 

autosnelwegen, luchtvaart;  = Recreatie,                      = Landsgrens Nederland-België. 
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7.3. Straatlocaties en straatnamen 
 

Tabel A.2: Overzicht van de geselecteerde straten om te enquêteren binnen elke gemeente. Gemeente namen 

staan boven de streep, vetgedrukte namen onder de streep zijn de individuele dorpen binnen de gemeenten, 

cursieve namen zijn de namen van de straten binnen deze gemeenten/dorpen.  

Hechtel-Eksel 
Houthalen-

Helchteren 
Leopoldsburg Lommel Peer Pelt 

Eksel Helchteren 
Acacialaan 

Asdonckstraat 

Craenenhoefweg 

Eindestraat 

Krokussenstraat 

Louis Lecocqstraat 

Roy de Blicquylaan 

Weststraat 

Boekbindersweg 

Buntstraat 

Doelenstraat 

Duinenstraat 

Einde 

Erfstraat 

Gaffelstraat 

Groenstraat 

Grote Brogel Neerpelt 

Astridplein 

Hechtelsebaan 

J.B. Truyensstraat 

Panovenstraat 

Cardijnstraat 

Kievitwijk 

Kunselstraat 

Broekkantstraat 

Urnestraat 

Begonialaan 

De Roosen 

Sparrenlaan 
Kleine Brogel 

Houthalen Pieter Breugellaan Overpelt 

Hechtel Hofstraat 

Kruisstraat 

Motmanstraat 

Linde Populierenstraat 

Spoorwegstraat 

Zwamstraat 
Acacialaan 

Dorpsstraat 

Kattestraat 

Ortolaanstraat 

Grotstraat 

Peer 

Houthalen-

Oost 
  Bokterstraat 

Burkel 

Kloosterpoort 

Lijsterstraat 

Sint-Huibrechts-

Lille 

Abelenstraat 

Essenstraat 

  Geerkensstraat 

Rikkaartstraat    
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A B 

F 

E 

D 
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Figuur A.2: Overzicht van de straatlocaties binnen de zes gemeenten van het onderzoeksgebied: Hechtel-Eksel (A), Pelt (B), 

Houthalen-Helchteren (C), Peer (D), Lommel (E) en Leopoldsburg (F).   
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Tabel A.3: Factor Correlatie Matrix. De gebruikte extractie methode was Principal Axis Factoring en de gebruikte 

rotatiemethode was Promax met Kaiser Normalisatie.  

Factor 
Participerende 

steward 
Partner Master 

Participerende 
steward 

1.000   

Partner .627 1.000  

Master -.286 -.423 1.000 

 

 

 


