
 

 
De wolf is terug 

 
door 

De heer Erwin van Maanen 
 

Woensdag 19 februari 2020 om 20:00 uur bij De Diepen 
 

 
Na de uiterst interessante lezing over het thema  ‘Kunstlicht’, past de lezing van de heer Erwin van 
Maanen geheel binnen de doelstelling van de Activiteitencommissie. Immers,  de diversiteit aan 
onderwerpen maakt het voor alle leden aantrekkelijk de lezingen bij te wonen. Onder het motto: 
‘voor elk wat wils’, komt bij de lezing van de heer van Maanen een actueel onderwerp aan bod. ‘De 
wolf is terug’ en dat levert in de media de nodige discussie op.  
We kunnen er niet (meer) om heen: de wolf heeft zich na anderhalve eeuw afwezigheid permanent 
gevestigd in Nederland en heeft inmiddels voor nageslacht gezorgd. 
Voor- en tegenstanders houden zich hiermee bezig.  
Door veel negatieve beeldvorming zoals in sprookjes, strips, en in andere media, is een beeld 
geschapen van een roofzuchtig  en gevaarlijk dier, maar is dat waar? 

 
 

            
  
 
 

Erwin van Maanen stelt in zijn lezing dat de wolf dicht bij de mens kan leven. Wat velen zich afvragen 
is: “En als hij nou eens terug komt, vinden wij dat eng of enerverend?” Bijzonder is volgens de 
spreker dat de wolf na een systematische uitroeiing in de tweede helft van de negentiende eeuw 
terug komt uit eigen kracht. “Wat we ons hierbij af moeten vragen is ……of de wolf duurzaam bij ons 
kan leven.”  
 

Erwin van Maanen: 
‘Het meest magische moment dat ik onlangs meemaakte, was het oog in oog te staan met een wolf. 
Het was waarschijnlijk een jong dier dat nieuwsgierig was naar die andere soort die zijn pad kruiste. 
Een soort wegwuifgebaar en het geluid ‘brrr, brrr’ waren voldoende om de wolf weg te jagen. In 
principe is de wolf schuw en vermijdt mensen. Wel pakken ze naast wilde dieren zoals reeën, 
damherten en wilde zwijnen ook regelmatig landbouwhuisdieren en dat stelt ze in een negatief 
daglicht’. 
 



 
Aspecten die tijdens de lezing aan bod komen zijn o.a.: 

• de wolf als groot roofdier met belangrijke aspecten van biologie, ecologie en gedrag. 

• de relatie tussen mensen en wolven. 

• herstel en terugkeer van de soort in cultuurlandschappen van Noordwest Europa en in 
Nederland 

• tolerantie van de mens  

• voldoende rust en ruimte 

• aanwezigheid van voldoende prooidieren 
 

   
  
Daarnaast leren we deze avond dat voor duurzaam samenleven met wolven  goede voorlichting, 
goede samenwerking en openheid van zaken, belangrijke aandachtspunten zijn. 
 
 

 
 
 
 
Wie is Erwin van Maanen? 

    

Erwin van Maanen       co-auteur van ‘De wolf is terug’ 

 
Erwin van Maanen is bioloog met passie voor natuurbescherming. Sinds zijn jeugd is hij bezig met 
natuuronderzoek, vooral vanuit een diepgaande interesse in de ecologie van roofvogels en 
roofzoogdieren. Tijdens een reis in 1991 door de wouden van de Roemeense Karpaten raakte hij bij 
het vinden van sporen gefascineerd door de wolf. Daar kreeg hij definitief de ‘wolvenkriebels’ en 
groeide uit tot een roofdierdeskundige. Bij natuurbeschermingsprojecten in Roemenie en de 
Kaukasus kwam hij regelmatig in contact met wolven. Hij is verbonden aan EcoNatura, Ecologisch 
onderzoek en Advies. 
Quote van Erwin van Maanen: ‘Oog in oog staan met een wolf, dat laat je niet meer los’. 

Kortom,  schrijf 19 februari in de agenda want deze lezing mag niet gemist worden. 

aanvang lezing 20:00 uur 

inloop vanaf 19:30 uur 


