
Angst voor wolven in Emsland Duitsland 
Niemand mag meer alleen het bos in. 

Wapens en waarschuwingsborden:  
hoe dorpelingen leven met het gevaar van wolven 

 
Roofdier op jacht: Een camera filmde deze wolf in 2021 in de buurt van Wippingen (district Emsland in 
Nedersaksen Duitsland). Wolven wegen rond de 35 kilo en eten het liefst herten, herten en wilde 
zwijnen. 
 
Gezinnen mijden het bos. Wandelaars bewapenen zich. Herders vrezen voor hun dieren. 
Angst voor wolven maakt op veel plaatsen in het Emsland (Nedersaksen) deel uit van 
het dagelijks leven. Wat doet dat met mensen? Een BamS-bericht uit het wolvengebied. 

 
Dit bord in Werpeloh (Nedersaksen) veroorzaakte zojuist een landelijke discussie: is de waarschuwing 
terecht? Of gewoon bangmakerij?  
 
Op de jongerencamping in Werpeloh hangt een bord dat momenteel voor een landelijke sensatie zorgt: 
"Pas op! Hier is een wolvengebied!  



• Houd honden aan de lijn.  
• Kinderen bij de hand leiden.  
• Alleen in de groep wandelen en joggen.” 

'Veel dorpelingen durven het bos niet meer in' 
Hoe groot is de wolvendreiging werkelijk? "Tot nu toe zijn er geen aanvallen op mensen geweest", zegt 
Werpelohs burgemeester Hermann Kuper (52, CDU). "Maar veel dorpelingen durven het bos niet meer 
in." 
Het bord hangt in het jachtgebied van André Richter (35). Hij zegt: "Daar wilden we voor waarschuwen. 
Wolven blijven daar komen.” 
 
Wolven werden sinds de 19e eeuw in Duitsland uitgeroeid. Maar sinds het einde van de Koude Oorlog 
immigreren ze weer vanuit Oost-Europa. Momenteel zijn er in het hele land 157 pakketten, waarvan 35 
in Nedersaksen. Natuurliefhebbers juichen - veel plattelandsbewoners maken zich zorgen. 
Wolf-video's circuleren online 
In 2021 circuleerden verschillende video's van wolven online in Nedersaksen: één galoppeerde overdag 
door Lohne, langs een Lidl-markt en een vader met zijn dochter. Een andere achtervolgde een jogger en 
haar hond in de buurt van Wietzendorf. 

Een stel gaat wandelen met deze uitrusting: traangas, handalarm, blanco pistool met magazijn en 
patronen Foto: Horning  
Wippingen.  
Het dorp werd in 2021 landelijk bekend in Duitsland: wolven doodden een koe van 800 kilo en meerdere 
herten in de buitenwijken. De bloedige lijken veroorzaakten afschuw. Sindsdien maakt de 
dorpskleuterschool geen uitstapjes meer naar het bos. Er was een demonstratie tegen wolven in de stad 
met 600 deelnemers en 250 tractoren - maar sindsdien is er niets veranderd. 
 
 
Ook interessant 
 
Een Wippingerin, die anoniem wil blijven, had een maand geleden een horrorervaring: "Ik ging om 16.00 
uur wandelen met mijn twee honden. Plots rende er een wolf op ons af! Ik schreeuwde, klapte in mijn 
handen. Ik raakte in paniek, vluchtte naar de buren, belde aan. Gelukkig liet hij ons binnen.” 



Deze vrouw werd eind 2021 bijna aangevallen door een wolf - sindsdien heeft ze een golfclub bij zich als 
ze ging wandelen. De dag veranderde haar leven. “Sindsdien ga ik niet meer alleen wandelen. Ik neem 
altijd mijn man mee, pepperspray, een leeg geweer en een golfclub. Klinkt grappig, maar dat is het niet.” 

 
Acht wolvenaanvallen sinds 2019 

Ook de lokale baas van Wippingen, Martin Hempen (45, CDU) ziet de situatie kritisch: "Iedereen die op 
de vierde verdieping in Berlijn of Hamburg woont, kan gemakkelijk blij zijn als de wolf zich thuis voelt 
in Duitsland. Maar bij ons sluipt hij door het dorp!” 
 
Herder Hans Heymann (57) heeft in Vrees ervaren hoe dit kan aflopen. Zijn kudde is sinds 2019 acht keer 
aangevallen door wolven. 
"Ze kwamen 's nachts, 
doodden 125 schapen en 
lieten ze meestal gewoon 
rondslingeren. Blijkbaar 
doden ze voor lust, niet 
voor honger. De dieren 
zijn maandenlang 
verminkt of gestoord. 
Een nachtmerrie."  
 
Herder Hans Heymann 
(57) met zijn kudde. Hij 
verloor 125 schapen aan 
wolven, eist: "We 
moeten terugvechten!" Foto: Horning  



Triest zicht: Schäfer Heymann zette 20 lammeren in een hal die in maart 2021 door een wolf in de wei 
werden gedood Foto: privé  
 

Wolven worden strikt beschermd - er mag alleen op "probleemwolven" worden gejaagd. De minister van 
Milieu van Nedersaksen, Olaf Lies (54, SPD) tegen BILD am SONNTAG: "Wolven die te dicht bij mensen 
komen, moeten worden gedood. Alleen zo kunnen we op de lange termijn naast elkaar bestaan.” 
Dierenrechtenactivisten belasteren Lies als een “wolvenmoordenaar”.  
 
Op oudejaarsavond is er een dode wolf gevonden in de buurt van Uelzen. Is hij illegaal vermoord? De 
opschudding was groot! Maar volgens deskundigen is het dier doodgebeten. Door wie? Onduidelijk. 
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Wolven 
hebben onze 
pony "Lilly" 
vermoord.  

De meer dan 30-
jarige pony is van 
de ingewanden 
ontdaan en de hele 
achterkant is 
weggevreten. 
Vermoedelijk 
hebben hier één of meerdere wolven toegeslagen. 

 


