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Terug in de tijd met de wolf
Ontdek de geschiedenis van de wolf in Nederland 

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: creatieve opdracht  

Werkwijze: individueel

Wat heb je nodig?

• brede strook papier

• (kleur)potloden/stiften

• computer

• printer

Misschien heb je er al over gehoord: de wolf is onderweg naar Nederland. Maar wist je dat het 

niet voor het eerst is dat de wolf hier is? Duik in de geschiedenis van de wolf en maak een 

tijdbalk waarop alle informatie is terug te vinden.

Opdracht 1 Informatie verzamelen

Je krijgt een brede strook papier waarop je je tijdbalk gaat maken. De tijdbalk moet de volgende 

onderdelen bevatten:

• jaartallen;

• korte stukjes informatie;

• minimaal drie passende afbeeldingen.

Het beginpunt van je tijdbalk is het jaar 1700 en het eindpunt is nu. Je kunt bijvoorbeeld 

informatie zoeken op de website Wolven in Nederland. Zoek ook informatie over andere landen in 

de buurt van Nederland.  

Opdracht 2 Informatie verwerken

Plaats alle jaartallen die je ziet op de tijdbalk en schrijf er een kort stukje informatie bij. Zoek of 

maak bij minimaal drie gebeurtenissen een passende afbeelding en plak deze op je tijdbalk.

Opdracht 3 Conclusie

Bekijk je tijdbalk. Ben je tevreden? Welke conclusie kun je trekken uit deze tijdbalk?

Controleer met het antwoordblad of je de meeste gebeurtenissen op je tijdbalk hebt staan.  

Bekijk de tijdbalken die andere kinderen gemaakt hebben. Zijn ze anders? Wat is er anders? 

https://www.wolveninnederland.nl/#main
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Terug in de tijd met de wolf
Ontdek de geschiedenis van de wolf in Nederland 

1743  De wolf was verdwenen uit Groot-Brittannië.

1775  De wolf bevond zich nog in Nederland, maar verdween uit Utrecht.

1780  De wolf bevond zich nog in Nederland, maar verdween uit Drenthe. 

1822  De wolf bevond zich nog in Nederland, maar verdween uit Gelderland.

1845 of 1869  De wolf bevond zich nog in Nederland, maar verdween uit Limburg.

1881  Eén van de laatste wolven werd gedood in Helvoirt, Noord-Brabant. 

1886  De wolf is in België uitgestorven.

1897  Eén van de laatste wolven werd gezien in Heeze, Noord-Brabant.

1890  De laatste wolf werd gedood in de Eifel, Duitsland.

1982  De wolf kwam op een lijst met beschermde dieren. 

2011  Er is mogelijk een wolf gezien bij Duiven.

2013   Bij Luttelgeest werd een dode wolf gevonden, deze was echter al in Oost-Europa 

gedood.

2015  Door Groningen en Drenthe zwierf een wolf uit Niedersachsen, Duitsland.

2018 Tien verschillende wolven in Nederland gezien.

2019  Op de Veluwe leeft officieel een wolvenpaar.
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