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DE REIS
VAN DE
DODE
WOLF
TEKST EN FOTOGR AFIE
M A R I E L L E VA N U I T E R T

De wolf is na 150 jaar
terug in Nederland.
Klein verschil met toen:
de vele drukke auto
wegen. Op deze pagi
na’s laat fotograaf
Marielle van Uitert de
reis zien die een wolf
aflegt nadat deze is
doodgereden.

Hugh Jansman, dier-ecoloog aan onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research, en patholoog Marja Kik van het Dutch Wildlife Health Centre,
plaatsen een doodgereden wolf op de sectietafel
zodat preparateur Bas Perdijk het dier kan laten
opzetten voor educatieve doeleinden.
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01 Dier-ecoloog Hugh Jansman
van Wageningen Environmental
Research neemt een wolf mee voor
onderzoek.

03 Sven Kühlmann van het Leibniz
Institute for Zoo and Wildlife
Research transporteert een wolf
voor onderzoek naar Berlijn.

02 Een doodgereden wolf wordt
naar de röntgenafdeling gebracht
van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit
Utrecht.

04 De koelcel van het Leibniz-instituut in Berlijn ligt vol met wolvenkadavers.

Nu de wolf na 150 jaar is teruggekeerd in Nederland,
bevindt hij zich plotseling in een sterk veranderde
infrastructuur. Op zijn tocht om een partner en een
eigen territorium te zoeken, moet de wolf niet alleen
grote afstanden afleggen, maar ook gevaarlijke wegen
oversteken. Een recent voorbeeld hiervan is de wolf
die in de nacht van 8 op 9 april jongstleden bij Neder
weert de A2 over wilde steken. Dit is de derde wolf in
slechts vier maanden tijd die is aangereden.
De dode wolven worden overgebracht naar Utrecht,
waar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de
Universiteit Utrecht sectie verricht en veterinair
onderzoek doet. Wageningen Environmental
Research (WENR) verricht de dier-ecologische sectie.
Hierbij wordt onder meer de leeftijd, maaginhoud en
conditie in kaart gebracht. Dit alles is onderdeel van de
afspraken in het Interprovinciaal Wolvenplan. Daarin
staat hoe er met de wolf wordt omgegaan en hoe aan
rijdingen met wolven worden afgehandeld.
Een volgende stap in het proces kan zijn dat ervoor
wordt gekozen het dier een laatste bestemming te
geven. Hierbij gaat de preparateur aan de slag om het
gedode dier een educatieve bestemming te geven.
Bas Perdijk is onder meer gespecialiseerd in het pre
pareren en looien van de pels. Ook maakt hij afgietsels
van de poten, de neus en de tanden die eveneens ter
educatie dienen, bijvoorbeeld in Naturalis in Leiden.
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01 en 02 Medewerker Zoltan Mezö en
wetenschapper Guido Fritsch van het Leibniz-instituut verwijderen teken alvorens de
wolf in de CT-scan wordt onderzocht.
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03 Zoltan Mezö meet de tanden van de wolf.
04 Guido Fritsch kan alles in detail analyseren op de geavanceerde scan.

NIEUWE REVU —

39

M O EIZ A M E CO M EBAC K
01

02

03

01 Een babywolf op
sterk water in het Leibniz-instituut in Berlijn.
De zwangere moederwolf stikte in een stuk
hout en liet een nest
ongeboren jongen in
haar buik achter.
02 In het Leibniz-instituut in Berlijn mogen
schoolkinderen de
vacht en schedel van
een dode wolf voelen
tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over
wolven.

04

03 Preparateur (onder
meer bij Naturalis in
Leiden) Bas Perdijk
maakt in zijn atelier een
afgietsel van een wolvenpoot.
04 Een opgezet skelet
van een wolf bij Naturalis.
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