
SPREEKBEURT WOLF
Leuk dat je je spreekbeurt wilt houden over de wolf! Dit is een spreekbeurtpak-
ket van OERRR, van Natuurmonumenten. Op deze pagina’s hebben wij handig 
voor jou alles op een rijtje gezet wat je nodig hebt. Ontdek alles over de wolf en 
 natuurlijk geven wij ook tips van OERRR. Wedden dat jouw klas dit superleuk 
vindt? Veel succes!
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Het kan zijn dat er vandaag of morgen wolven in 
Nederland gaan wonen. In Duitsland leven er al 250 
en in Frankrijk 300. Vanuit daar is het nog maar een 
klein stukje naar Nederland. Nou ja, voor een wolf 
dan. Hij legt met gemak 60 kilometer in 1 nacht af. 
Dat is net zo ver als van Amsterdam naar Den Haag. 
Maar je zult ze niet zo gauw tegenkomen als je door 
het bos wandelt. Wolven zijn namelijk erg schuw. 
Hoe stoer ze er ook uitzien, voor mensen zijn ze 
behoorlijk bang. 

Maar grootmoeder, wat heeft u 
grote tanden!
Veel mensen zijn bang voor wolven. Dat komt 
vooral door sprookjes en allerlei boeken en films 
waarin wolven een bloeddorstige rol spelen. Het is 
dus niet raar dat veel mensen bang zijn voor wolven. 
Een grommende wolf met ontblote tanden ziet 
er angstaanjagend uit en heb je weleens een wolf 
horen huilen? Toch iets heel anders dan het gekef 
van een chihuahua! 

De wolvenfamilie
Een wolvenfamilie noem je een roedel of 
familiegroep. In de roedel heeft iedereen een vaste 
plaats. De leider is de beste jager van de groep. 
Hij beschermt de roedel en is het middelpunt van 
de familie. Alleen zijn vrouwtje krijgt de jongen 
in de roedel, de welpen. De andere mannetjes 
en vrouwtjes in de groep krijgen geen jongen. 
Zij hebben een lagere rang, maar zijn wel net 
zo belangrijk in de roedel. Zo passen ze op de 
pasgeboren welpen als de andere wolven op 
jacht zijn. De jongen blijven minstens een jaar 
bij de roedel. Uiteindelijk gaan ze weg om zelf 
een partner te vinden en een roedel te beginnen. 
Wolven zijn trouwe dieren, ze vormen een paartje 
voor het leven.

WAAROM EEN SPREEKBEURT  
OVER DE WOLF?

“ OERRR is gewoon buiten bezig zijn.  
Lekker buitenspelen en de natuur 
ontdekken.”

SPREEKBEURTTIP!
Laat je klasgenoten zoveel mogelijk boeken en 
films opnoemen waar wolven in voorkomen. 
Denk maar aan Roodkapje, De wolf en de zeven 
geitjes, Peter en de Wolf en Harry Potter. [hier kun 
je zelf ook boeken, films, muziek of games invullen 
waarin wolven voorkomen.] 
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Het heet huilen, maar tranen komen er niet aan te pas. 
Wolven huilen om verschillende redenen, bijvoorbeeld 
om andere wolven te waarschuwen: ‘Deze plek is 
bezet, wegblijven!’. Soms uit eenzaamheid, dan zoekt 
hij gezelschap van een andere wolf. 

Maar ook huilen wolven samen, tijdens de jacht. Ze 
huilen om te horen waar iedereen is. Zo laat Wolf 1 
bijvoorbeeld weten: ‘Ik loop linksachter’. Wolf 2 zegt 
dan: ‘Ik linksvoor’. Wolf 3 huilt: ‘Ik ben rechtsachter’ 
enzovoort. Als iedereen zijn plaats bekend heeft 
gemaakt, huilen ze nog eens met elkaar. Puur 
teamgevoel!

WAAROM WOLVEN 
HUILEN

TIP VAN OERRR
Kan jij een huilende wolf nadoen? 
Probeer samen met je vrienden!

Een wolf …
hoort hogere tonen dan 
mensen. Een andere wolf 
hoort hij op 9 kilometer 
afstand. 
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GEKKE WEETJES OVER
DE WOLF

Een wolf …
kan goed zien in het donker.
Hij kan ook goed opzij kijken: 
een mens heeft een zichthoek 
van 180° en een wolf heeft er 
een van 250° 
Maar een pasgeboren wolfje 
(welp) kan de eerste weken niet 
zien, horen of ruiken

Officiële naam:
Europese of grijze wolf 

Wetenschappelijke naam: 

Canis lupus

WOLF

Gewicht:
35 tot 45 kilo

Kleur vacht:
lichtgrijs, wit, bruin, rossig of zwart

Kleur ogen:
wordt met blauwe ogen geboren:  

daarna worden ze goudgeel

Leeftijd:
15-20 jaar (in het wild meestal 10 jaar)

Snelheid:
50 kilometer per uur, een wolf rent op  

zijn tenen 

Grootte
tussen de 60 en 80 centimeter hoog 

Leefgebied:
leeft in Noord-Amerika, Azië en Europa
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FAMILIE VAN DE HOND
Teckels

Hond of wolf?
Alle honden stammen van de wolf af. Van een supergrote Deense 
dog tot een piepklein dwergteckeltje. Die lijken natuurlijk helemaal 
niet meer op een wolf dus daar zul je je niet zo snel in vergissen. 
Maar een donkergekleurde Duitse herder of een Siberische husky; 
dan moet je echt wel twee keer kijken voor je het zeker weet. Je kunt 
het vaak zien aan de snuit: die van een wolf is langer en spitser dan 
die van een hond. En een wolf zal niet vrolijk op je af komen lopen, 
want hij is bang voor mensen. En je kent misschien het gezegde 
‘blaffende honden bijten niet’? Dan zijn het ook geen wolven: een 
wolf blaft vrijwel nooit. 

Duitse herder

Siberische husky

Een wolf …
 ruikt soortgenoten op 300 meter 
afstand. Een prooidier ruikt hij op 
wel 2 kilometer afstand – zelfs met 
tegenwind!

Wolf
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Een wolf gaat ergens wonen waar geen andere 
wolven zijn, waar voldoende voedsel en water te 
vinden is en waar hij in alle rust zijn jongen groot 
kan brengen. In ons land leven 100.000 reeën. De 
wolf zal hier dan ook voornamelijk op deze dieren 
jagen.
Een wolf heeft een enorm groot leefgebied – een 
territorium – van wel 250 vierkante kilometer. Dus 
op de Veluwe kunnen 4 roedels komen wonen. 
In Nederland zal een wolf veel wegen moeten 
oversteken om zijn territorium te bewaken. Het 
gevaar bestaat dan dat hij wordt doodgereden. 

Poep en pies
Een wolf is schuw en zul je niet zo gauw zien. Maar 
de sporen die hij achterlaat wel. Via zijn poep en 
pies laat hij geursignalen achter. Een wolvendrol 
ziet er anders uit dan een hondendrol. De keutels 
van een wolf zijn dikker en groter. Er zit veel kalk, 
botresten en haren van prooien in. Je vindt ze  vaak 
op opvallende plekken,  midden op de weg of 
op heuveltjes bijvoorbeeld. Dat doet hij om zijn 
territorium af te bakenen zodat andere wolven er 
niet gaan wonen. Eigenlijk een soort uithangbord: 
‘Hier woon ik!’ Dat afbakenen doet hij ook met 
zijn urine, als een onzichtbaar hek loopt een spoor 
rondom zijn territorium. 

Slim familiedier
Als je dit allemaal weet, begrijp je vast dat de wolf 
zijn slechte naam niet verdiend heeft. Hij is geen 
gevaarlijk monster die kleine kinderen opeet of die 
je aanvalt als je in een donker bos loopt. Een wolf 
is een prachtig dier. Hij is slim, sociaal en hij zorgt 
goed voor zijn familie. 

DE WOLF IN NEDERLAND

Wolvenpoep

TIP VAN OERRR
Speur naar sporen van dieren in de natuur of 
in de tuin. Wat voor sporen kom je zoal tegen? 
Knaagsporen, keutels, veren, eischalen… 
Ontdek het zelf!

Een wolf …
kan in één keer wel 8 kilo vlees 
eten, dat zijn 45 hamburgers! 
Soms eet hij daarna wel 2 weken 
helemaal niets.
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Filmpje
Download hier een filmpje met boswachter André 
Donker van Natuurmonumenten om in de klas te laten 
zien. Leuke afsluiter van je spreekbeurt! Snuffel daarna 
aan elkaars boterhammen… 

Tips om verder te lezen
Op deze pagina’s ben je al best veel over de wolf te 
weten gekomen, maar misschien vind je het leuk om 
verder te lezen. Kijk eens op:
• natuurmonumenten.nl/tien-feiten-over-de-wolf
• wolveninnederland.nl/de-wolf
Haal eruit wat jij leuk en interessant vindt om te 
vertellen aan je klas. 

Kaarten van OERRR – doen met de 
hele klas 
Vraag je meester of juf om de kaarten van OERRR op 
de volgende pagina’s voor ieder kind in de klas uit te 
printen. En daarna lekker met z’n allen naar buiten!

Succes en tot ziens in OERRR!

SPREEKBEURTTIP!

Leuke vraag om aan je klasgenoten te stellen: 
Waar kun je een wolf van dichtbij bekijken? Wie 
bedenkt de meeste plekken?

• Artis – Amsterdam
• Blijdorp – Rotterdam
• Ouwehands Dierenpark – Rhenen
• Dierenrijk Europa – Mierlo
• GaiaZOO – Kerkrade
• Hoenderdaell – Anna Paulowna
• Park Oikos – Ruinen

Een wolf …
kan in één nacht 60 kilometer afleggen. 
En wist je dat hij kan wel 13 kilometer zwemmen? 

TIPS

SPREEKBEURTTIP VAN  
DE BOSWACHTER
Maak van te voren je eigen gipsafdruk en neem 
deze mee tijdens je spreekbeurt. Neem een 
pootafdruk van een hond of de handafdruk van 
je moeder… bedenk het zelf! Kijk hier hoe je te 
werk gaat of lees hier wat je moet doen.

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/school/spreekbeurt
https://www.natuurmonumenten.nl/tien-feiten-over-de-wolf
http://wolveninnederland.nl/de-wolf
http://www.wolveninnederland.nl/wolven
https://youtu.be/-JHUBf6Y3oc
http://oudersvannature.nl/diersporen-gipsafdruk/


KAARTEN VAN OERRR

Zoek
de poep
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Zoek
de poep

Hoe? 
In de natuur leven heel
veel dieren en die moeten 
allemaal poepen. En ook al 
zie je de dieren zelf soms 
niet, aan hun poep zie je dat 
ze langs geweest zijn. We 
hebben het natuurlijk niet 
over honden- of kattenpoep. 

Zoek in de tuin of park naar 
de poep van verschillende 
beesten, aan de hand van de 
voorbeelden hierboven. En 
als je klaar bent: goed je 
handen wassen.

En? 
Welke dierenpoep heb je 
gevonden? Heb je er met
een stokje in geprikt om de 
binnenkant te bekijken? 
Rook het vies? Of viel het 
mee?

Trouwens:
Mestkevers draaien bal-
letjes van poep van koeien, 
paarden of herten. Hier 
leggen ze eitjes in, waarna de 
uitgekomen larven de poep 
lekker opeten. Eet smakelijk!

Vos Veldmuis Ree

Merel Konijn Zwaan
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Laat je
sporen na

Ding van    OERRR
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KAARTEN VAN OERRR

Laat je sporen na
Veel dieren laten sporen na. Niet alleen met 
hun poten, maar ook met etensresten of 
nestmateriaal. Laat ook een spoor achter! 
Zoek takjes, steentjes en wat je maar kunt 
vinden. Leg een spoor en kijk of je vriendjes
je kunnen vinden.
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OVER OERRR

OERRR – alle kinderen naar buiten!
Natuurmonumenten vindt dat ieder kind in 
Nederland recht heeft op natuur. Daarom is in 2012 
OERRR opgericht. OERRR laat alle kinderen van 0 
tot 12 jaar zelf de natuur ontdekken.

Ontdek OERRR
Voor slechts € 1,25 per maand ontvang je een 
welkomstcadeau, elk seizoen kaarten met super 
coole ideeën voor doedingen in de natuur en nog 
veel meer.
In OERRR beleef je de leukste avonturen!
Kijk snel op OERRR.nl en meld je aan.

Roep van OERRR
Ik ben OERRR. Ik zwerf door de bossen.
Ik ben gelukkig als ik natte bosgrond ruik na een 
regenbui.
Ik ren achter vlinders aan, ik rol van het duin.
Ik hoor de branding brullen.
Ik heb schrammen en builen opgelopen.
Ik overwin angsten, vertrouw op anderen, en ik leer 
doorzetten.
Ik zwem in meren en voel de waterplanten langs 
mijn benen
Ik spring over boomstammen en maak vuur.
Ik ben buiten adem geraakt.
En ik rust uit op een bed van mos.
Ik ben gelukkig als ik op de plek ben die ik het 
beste ken.
De natuur.

Binnenkort zal ik met twee woorden spreken.
Met mes en vork eten.
Niet langer rennen over het gras.
Nooit meer schreeuwen in de achtertuin.
Ik zal binnen zitten. Netjes zijn.
Me niet langer verbazen.
Ik vraag voor nu maar één ding.
Geef me OERRR.
Voor zolang als het duurt.

OERRR is een initiatief van

http://OERRR.nl

