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EERSTE GESLAAGDE VOORTPLANTING VAN WOLF IN VLAANDEREN SINDS 

1779 
Na de aankomst van wolvin Noëlla op het einde van vorig jaar was er weer een reële kans op 
voortplanting in 2020. En dat gebeurde zoals verwacht ook op het einde van de maand april. 
Maar daarna volgden de verrassingen elkaar in een hoog tempo op... 

DRIE NIEUWE ZWERVERS BEZOEKEN VLAANDEREN, EENTJE VESTIGT ZICH 

NET OVER DE GRENS IN NEDERLAND 
In de loop van 2020 zijn een aantal wolven in Vlaanderen gepasseerd, vaak niet 
onopgemerkt. In Retie en Postel ging het voor de eerste keer om een wolf uit de Alpiene 
populatie, en dan waren er nog "de wolf van Wiekevorst" en "de wolf van Duffel". 

RAPPORTAGE VAN VOORKOMEN VAN WOLVEN IN VLAANDEREN 
Het INBO centraliseert alle bekendrakende waarnemingen van wolven in Vlaanderen die via 
de verschillende meldpunten worden verzameld. We hebben daarvoor ook ons eigen 
meldpunt: wolf@inbo.be. Bij de wetenschappelijke opvolging hoort een inventaris van alle 
meldingen, en jaarlijkse rapportage en verspreidingskaarten. 

DIEETANALYSE AFGEROND 
We publiceerden al een voorlopige dieetanalyse van de wolven, gebaseerd op 49 
wolvendrollen. Het finale rapport, gebaseerd op 105 exemplaren, zal verschijnen in januari 
2021. 

WOLF FAQ 
In negen filmpjes van ongeveer één minuut beantwoorden we een aantal vaak gestelde 
vragen over de wolf. Op zo’n korte tijd kan je uiteraard niet altijd alle nuances meegeven, 
daarom hebben we de filmpjes op onze website ook voorzien van een tekst met wat meer 
duiding en enkele nuttige links. 
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Winter 2019-2020: vorming van een nieuw paar
In de vorige editie van roofdiernieuws stond de aankomst van een wolvin afkomstig uit een roedel

nabij Dresden centraal: GW1479f ofwel Noëlla.

Na een zwerftocht door Duitsland en Nederland kwam ze rond Kerstmis aan in het Antwerpse

Zoersel en zette ze snel koers naar Limburg.

Op 27 december 2019 hadden onze camera’s haar al onderschept in het territorium van GW979m

(August), waar ze een tiental dagen alleen verbleef in een kleine zone rond één van de

markeerpunten van August.

Op 6 januari 2020 werden de sporen van beide wolven samen gevonden.

Tussen 10 en 12 januari werden ze herhaaldelijk samen gefotografeerd op het markeerpunt. Het

was meteen duidelijk dat Noëlla en August een nieuw paar vormden en - als alles goed liep - voor

nageslacht zouden zorgen.

Lente: discreet gedrag, geboorte en eerste levensweken
De lente die daarop volgde werden de bewegingen van beide wolven nauwgezet opgevolgd aan de

hand van sporen- en camera-onderzoek. Voor de monitoring werden we vanuit het INBO ondersteund

door drie boswachters die elke dag opnieuw in hun boswachterij wolvensporen nauwgezet

registreerden. Natuurinspectie volgde alles mee van op de eerste rij, om te vermijden dat er opnieuw

een wolvin zou verdwijnen die op het punt staat om te werpen of net geworpen heeft.

Tijdens de periode van het werpen en het verzorgen van de kleine pups zijn Europese wolven uiterst

gevoelig voor verstoring. Op dit punt zijn er aanzienlijke verschillen met het gedrag van Amerikaanse

wolven. Er worden meerdere holen en nestplekken aangelegd waartussen regelmatig gewisseld wordt.

Bij de minste verstoring verhuizen wolven hun jongen naar een andere locatie, kilometers verderop.

Dat is ook de reden waarom het niet mogelijk is om de pasgeboren pups te zoeken en er een camera

bij te zetten, zonder ze te verstoren en een verhuis te veroorzaken.
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In Vlaanderen zijn er maar weinig plekken waar het rustig genoeg is om een nest wolven groot te

brengen. Het ligt dan ook voor de hand dat de eerste keuze van de wolven wellicht de beste was,

waardoor we absoluut wilden vermijden dat er door ons toedoen verhuisd zou worden naar een

andere, wellicht minder geschikte locatie. De belangrijkste regel die we onszelf oplegden bij het

monitoren van de voortplanting was dan ook dat er nooit van de wegen afgeweken mocht worden. De

methode om de nestplek te traceren bestond er in om de verplaatsingen van de wolven op te volgen

aan de hand van loopsporen op onverharde terreinwegen. Zo konden we de geboorteplek traceren tot

op perceelsniveau, zonder zelf de wolven te verstoren. Alle andere geplande activiteiten in de

omgeving van het nestgebied werden tijdelijk opgeschort. Zowel de boswachters als de

Natuurinspectie hielden meerdere gerichte controles in het volledige wolventerritorium.

Op 27 april om 21:19 konden we voor het laatst een hoogdrachtige Noëlla fotograferen met een

cameraval. Daags nadien werd ze opnieuw op dezelfde plek gefotografeerd om 21:24. Deze keer was

haar dikke buik verdwenen waardoor we meteen de geboortedatum van de pups tot op 24 uur

nauwkeurig wisten. Een opmerkelijke vaststelling was dat we August in de nacht van 27 op 28 april

een 15-tal km verder registreerden, ongetwijfeld op markeer-uitstap. Ook op 10 mei en 25 mei, bij

aanwezigheid van kleine jongen, maakte hij een verre uitstap om te markeren. De rest van de tijd was

August die eerste weken na de geboorte druk in de weer met het jagen in een veel kleiner gebied en

het aanbrengen van voedsel – getransporteerd in de maag. De pootafdrukken van Noëlla werden de

eerste weken na de geboorte enkel in de omgeving van het nestperceel aangetroffen.
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Links: Hoogdrachtige Noëlla op 27 april. Rechts: Waggelend loopspoor met korte pasjes net voor het

werpen (foto's INBO/Natuur en Bos)
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Foto’s: Noëlla niet meer drachtig, 28 april (boven) en 5 mei (onder) (foto INBO/Natuur en Bos)
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Op een leeftijd van vier weken werden de jongen voor de eerste keer verplaatst naar een ander

perceel, over een afstand van 2 à 3 km. Dit zou de verblijfplaats van de jongen gedurende de maanden

juni en juli worden. In de tweede week van juni vonden we de eerste pootafdrukken van de jongen op

de zandwegen, maar het duurde nog tot 20 juni voor de jongen voor een camera op een zandweg

kwamen spelen. Op een leeftijd van ongeveer twee maanden kunnen wolvenpups inderdaad al aardig

wat afstand afleggen op eigen houtje, een kilometer is geen enkel probleem. De jongen werden in juni

ook al wat langer alleen gelaten. Op 7 juni ging Noëlla voor het eerst na de geboorte opnieuw mee

met August op markeeruitstap, beide wolven werden om 02:22 op 17 km afstand van de verblijfplaats

van de jongen gefotografeerd. Om 14:22 was Noëlla alweer terug bij haar jongen, terwijl August de

dag elders doorbracht en pas in de nacht van 7 op 8 juni terugkeerde naar de jongen.
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Pootafdrukken van de pups tussen die van de ouders, 13 juni 2020 (foto INBO/Natuur en Bos)
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Allereerste beelden van de pups, 20 juni 2020 (boven en onder) (foto INBO/Natuur en Bos)
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Pup op verkenning, 26 juni 2020 (foto INBO/Natuur en Bos)

Zomer en nazomer: een nest opgroeiende wolven gaat niet
onopgemerkt voorbij …

In de maand juli werden voor het eerst na 21 maart opnieuw aanvallen op onbeschermd vee

gemeld. Dat er in de maanden april-juni zo goed als uitsluitend op wild werd gejaagd (op een

enkele niet gemelde aanval na) bleek ook duidelijk uit de dieetanalyse op basis van ingezamelde

uitwerpselen uit deze periode.
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In augustus nam de actieradius van de jongen fors toe en spreidden ze zich tijdens

verkenningstochtjes uit over vele honderden hectares. Regelmatig konden we één of enkele

nieuwsgierige jongen waarnemen. Vanaf eind augustus en in september spendeerden de jongen

veel tijd in een nieuwe vaste ‘homesite’ waar gewacht werd op de terugkeer van de ouders na de

jacht.

In september zagen we een sterke toename van het aantal aanvallen op onbeschermd vee. Waar

we lang op voorhand voor hadden gewaarschuwd, gebeurde ook effectief: met een nest

opgroeiende wolven die nog niet zelf kunnen jagen werd – logischerwijs en geheel voorspelbaar –

de voorraadkast met onbeschermd vee aangesproken. Een probleem dat vermeden had kunnen

worden mits veehouders tijdig de gepaste maatregelen hadden genomen. Dat schapen houden

mogelijk is binnen wolvengebied werd overigens mooi en overtuigend aangetoond binnen de

terreinen van de overheden, waar een nest wolven kon opgroeien terwijl permanent honderden

schapen aanwezig waren en instonden voor het beheer van de heide. Gedurende het gehele

begrazingseizoen is niet één slachtoffer gevallen! Helaas moesten we ook vaststellen dat mensen

geprobeerd hebben om rasters te saboteren.

Herfst: de eerste uitstapjes van de jongen, de eerste verkeerslachtoffers
…
Oktober is de maand waarop jonge wolven voor het eerst mee op stap gaan met hun ouders

doorheen het territorium. In Vlaanderen betekent dit: de eerste keer drukke wegen dwarsen. De

eerste grote verplaatsing werd meteen fataal voor één van de jongen. Op 9 oktober werd een

vrouwelijke welp van 20 kg opgeraapt langs de N74 in Hechtel-Eksel en op 19 oktober een tweede

vrouwelijke welp van 27 kg langs de N76 in Oudsbergen. Dat het om welpen ging was meteen duidelijk

op basis van het algemeen uiterlijk en de tandformule: alle melktanden waren gewisseld maar het

volwassen gebit was nog lang niet volgroeid. Het is dan ook geen verrassing dat het genetisch

onderzoek intussen kon bevestigen dat de twee aangereden wolven effectief jongen waren

van August en Noëlla. De autopsie nam ook alle twijfel weg met betrekking tot de doodsoorzaak:

beide dieren hadden typische meervoudige breuken, inwendige bloedingen en letsels ten gevolge van

een aanrijding. Beide dieren waren ook in prima conditie. Terwijl de maag van de eerste dode welp –

toevallig – leeg was, had de tweede welp een goed gevulde maag. De inhoud, 3100 g, bestond voor

ongeveer 70% uit volwassen haas, 25% schaap en 5% fazant. Verder vonden we nog wat kleinigheden,

zoals de restant van een druiventros en van een noot of eikel, wat gras, en een stickertje van op een

vrucht.
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Autopsie slachtoffer 9 oktober. In de Europese database werd dit GW1922f. (foto INBO)
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Autopsie slachtoffer 19 oktober (inzet: niet-volgroeide tanden). In de Europese database werd dit

GW1923f. (foto INBO)

De maand oktober had nog meer verrassingen in petto. Zo hebben we na analyse van alle

cameravalbeelden twee verre verplaatsingen van de roedel kunnen registreren waarbij één jonge wolf

gewoon ‘thuis’ bleef. Dit zijn voorbeelden die aantonen hoe moeilijk het is om wolven te tellen.

Waarmee we bij de vraag over het aantal welpen zijn aanbeland …

Vier welpen? Vijf welpen!
Op de eerste beelden van spelende pups in juni hadden we er tot vier samen in beeld. Bij het

openbaar maken van deze opnames was onze boodschap dat er dus minstens vier jongen waren.

Toch werden ze vanaf toen in de media bekend als ‘de Daltons’. We hadden ook geen bewijs dat er

meer dan vier welpen waren. Integendeel, in juni waren de jonge welpen nog kwetsbaar en met overal
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everzwijnen en ook oehoe’s vlakbij was de kans reëel dat er wel een of enkele jongen zouden

verdwijnen.

Gedurende de drie daaropvolgende maanden leverden meer dan 1000 cameravalbeelden van de

wolven nooit het bewijs dat er nog meer dan drie jongen in leven waren. Individuele identificatie van

welpen op basis van vachtkenmerken op foto en video is vaak onmogelijk, omdat de jeugdvacht

continu evolueert. Een welp kan er op enkele weken tijd daardoor heel anders uitzien.

Toen we in september de mooie beelden van drie spelende welpen deelden ontstond een storm van

verontwaardiging: waar is de vierde welp? In oktober controleerden we opnieuw een reeks

cameravallen, met als resultaat: vier welpen op 3 oktober! Op het moment van deze controle was er al

een eerste jong gesneuveld in het verkeer, op 9 oktober. Later in het najaar, toen ook de tweede welp

al dood was, werden alle camera’s uitgelezen en alle beelden van de herfst grondig geanalyseerd.

Tot onze verbazing hadden we op 3 oktober (d.i. dus vóór de verkeersongevallen) een filmopname

van 25 seconden waarbij niet minder dan zeven wolven één voor één voorbij de camera liepen:

August en Noëlla met vijf welpen…

August, Noëlla en vijf welpen, 3 oktober 2020 (video INBO/Natuur en Bos)

00:25

https://vimeo.com/459362638
https://vimeo.com/492119994


Eerste geslaagde voortplanting van wolf in Vlaanderen sinds
1779 | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Gemaakt op 21/12/2020

 

Drie jongen op 20 oktober (video INBO/Natuur en Bos)

Intussen weten we dat de wolf die op 3 december werd aangereden nog in leven is. Op 7

december loopt een hinkende wolf voor de camera. Wolven herstellen vaak verrassend goed van

dergelijke verwondingen. Doordat ze in roedelverband leven kunnen ze ook op andere roedelleden

rekenen om prooi te bemachtigen. Ook de andere wolven werden de voorbije weken al - gezond en

wel - op beeld vastgelegd. De tot nog toe verzamelde beelden laten echter niet toe om met zekerheid

te zeggen welk van de drie overgebleven jongen hinkt, maar August en Noëlla blijken alvast ongedeerd.

In januari kunnen we daar mogelijk antwoord op geven: dan wordt een DNA analyse uitgevoerd op de

haren die verzameld werden op de bumper van de auto die de wolf had aangereden.

00:20

https://vimeo.com/492122783
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Hinkende wolf op 7 december (video INBO/Natuur en Bos)

Het voorjaar staat intussen voor de deur, met een nieuw voortplantingsseizoen. Dit betekent ook dat

één van de jonge wolven de komende maanden de dispersie kan aanvangen en dus plots kan

verdwijnen uit het ouderlijk territorium. Wolf GW913m ofwel Roger liep in 2018 in zijn eerste voorjaar,

d.i. op een leeftijd van ongeveer 10 maanden, al van het Noord-Duitse Barnstorf naar Limburg – waar

hij op 11 maart in het verkeer sneuvelde.

00:13

https://vimeo.com/492972851
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Drie nieuwe zwervers bezoeken Vlaanderen, eentje vestigt zich

net over de grens in Nederland

Franse wolf in Retie en Postel
Op 21 en 22 maart werden in Retie, in het noordoosten van de provincie Antwerpen, schapen gedood

door een wolf. De genetische analyse van de stalen genomen op 21 maart brachten aan het licht dat

deze mannelijke wolf haplotype 22 had, een genetisch kenmerk dat typisch is voor wolven uit

Frankrijk, Zwitserland en Italië. Daarmee was dit dier het eerste exemplaar uit de Alpiene

populatie dat Vlaanderen aandeed. Eerder werden al drie ‘Alpiene wolven’ bevestigd via genetisch

onderzoek in Wallonië. Deze wolf staat intussen gecatalogeerd als GW1625m en werd vanaf begin

februari op verschillende plaatsen in het zuiden van Nederland waargenomen op basis van

verschillende DNA-sporen onderzocht door onze Nederlandse collega’s van Wageningen Environmental

Research. Waarschijnlijk hetzelfde dier werd op 25 maart in het naburige Postel waargenomen. De

zichtwaarneming kon bevestigd worden aan de hand van een loopspoor in een akker. GW1625m

heeft zich intussen gevestigd net over de grens, in de buurt van het Noord-Brabantse Heeze.

De wolf van Wiekevorst
Op 31 maart liep een andere zwervende wolf rond in Wiekevorst (Heist-Op-Den-Berg), Herenthout en

Herentals, d.i. in het zuiden van de provincie Antwerpen – iets wat niet onopgemerkt voorbij ging. Tal

van mensen zagen de wolf en bewakingscamera’s registreerden het dier op het terrein van een

betoncentrale. Foto’s genomen door mensen die per toeval het pad van de wolf kruisten, lieten toe

een aantal vachtkenmerken te beoordelen. Deze wolf bleek als twee druppels water te gelijken op de

wolf die op 26 maart in de Nederlandse provincie Gelderland in een boomgaard werd gefilmd.

Dezelfde wolf werd wellicht op 30 maart waargenomen in Sint-Lenaerts bij Brecht, even ten

noordoosten van de stad Antwerpen. Deze wolf heeft, voor zover wij weten, geen schapen aangevallen

in Vlaanderen, maar een plukje haren aan een omheining zorgden voor het begeerde genetisch

materiaal. DNA-onderzoek van deze haren bracht bevestiging dat dit effectief hetzelfde dier was dat

tussen 21 en 28 maart in Gelderland rondliep. Deze mannelijke wolf, in de databank van het CE-Wolf-

consortium gekend als GW1608m, werd in 2019 geboren in de Rodewald roedel, ten noorden van

Hannover (Nedersaksen, Duitsland). Na zijn passage in Wiekevorst leek dit dier van de radar verdwenen

te zijn, tot het op 27 april een DNA-spoor achterliet op drie doodgebeten schapen in het

Groothertogdom Luxemburg (Niederanven). In oktober werd het DNA van deze wolf met grote

waarschijnlijk teruggevonden op een dood schaap nabij Kuhstedt, ten noorden van Bremen
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(Nedersaksen). Na een lange zuidwaartse tocht heeft deze wolf dus rechtsomkeer gemaakt, om terug

naar het uiterste noorden van Duitsland te lopen...

De wolf van Duffel
Een maand na de passage van GW1608m was er in Nederland alweer een nieuwe zwerver opgedoken,

ook deze wolf zou Vlaanderen aandoen. Het bleek te gaan om een mannelijke jaarling van de Herzlake

roedel ten oosten van Meppen (Nedersaksen, Duitsland): GW1554m. Maar voor hij Vlaanderen

binnenliep, bleef hij ruim een maand rondhangen in Gelderland en Noord-Brabant. Tussen eind april

en juni maakte deze wolf tientallen schapen buit in een kleine regio. Dit dier leek zich uitsluitend op

vee te richten.

In juni liep GW1554m de provincie Antwerpen binnen. Op 3 juni werd de wolf gefilmd in Oud-Turnhout

en op 6 juni dook hij op in Duffel, een sterk versnipperde en dichtbevolkte regio. Hoewel zwervende

wolven in principe overal in Vlaanderen kunnen opduiken, bleef dit dier tot eenieders verrassing een

hele tijd hangen in de regio Duffel-Lier.

Deze vaststelling leverde hem aanvankelijk de naam ‘de Wolf van Duffel’ op. Leden van de organistie

‘Welkom Wolf’ doopten hem evenwel om tot ‘Billy’. Deze opmerkelijk vrijpostige wolf vertoonde een

atypisch gedrag en liet zich o.a. vrij vlot waarnemen, mede door de aard van het landschap. Op een

bepaald moment werd een bosje waarin het dier overdag rustte, omsingeld door een 150-tal twitchers.

Tot 18 juni verbleef de wolf in de regio Berlaar, Lier en Grobbendonk, waar hij behalve schapen ook

een door kalverziekte verzwakte koe had gedood (zie foto). Daarna zette hij zijn zwerftocht verder. Hij

werd waargenomen in Wechelderzande (Lille) en Vosselaar. Op de ring van Turnhout werd hij

aangereden door een auto. Haren verzameld aan de bumper van de auto leverden het genetisch

bewijs dat dit GW1554m was. De wolf bleek niet zwaar gewond en dook al snel opnieuw op in het

Turnhouts vennengebied, waar hij opnieuw gezien werd en waar op 20 juni schapen werden gedood.

Op 27 juni werd hij waargenomen in Retie, en op 29 juni werd daar een verzwakte vaars gedood in

een open melkveestal.

Daarna verdween hij een hele tijd van de radar, tot een natuurfotograaf op 7 juli een wolf

fotografeerde in het Limburgse Voeren: de karakteristieke kop van GW1554m was goed te zien. Later

die maand werd hij nog genetisch vastgesteld via staalnames op schadegevallen in de Belgische

Oostkantons en de Duitse Eifel. Ook hier had hij het onder andere op runderen gemunt en drong hij

binnen in een stal.
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Op 11 augustus dook in de Franse Vogezen een wolf op die er na enkele weken 20 schapen en 16

vaarzen gedood had, waarbij ook in stallen werd binnengedrongen. Eind september werd de wolf in de

Vogezen in opdracht van de Franse overheid gedood door de ‘Lieutenants de la Louveterie’. Het

afwijkende gedrag van deze wolf en de chronologie van de gebeurtenissen deden al heel sterk

vermoeden dat dit wel eens GW1554m alias Billy kon zijn. Beeldmateriaal van de wolf uit de Vogezen

lijkt dit dan ook te bevestigen – ook zonder te beschikken over het wenselijke DNA-bewijs. Omwille van

het systematisch binnendringen van stallen en vooral het potentieel risico daarbij op een rechtstreeks

conflict met mensen, valt het doden van een dergelijke wolf te overwegen of zelfs te verantwoorden.

Toch had men in principe eerst niet-lethale afschrikkingsmiddelen moeten inzetten, in een poging dit

gedrag af te leren. De Franse overheid hanteert echter haar eigen regels – die evenwel niet conform

zijn met de Europese regelgeving.

Het moge duidelijk zijn dat de wedervaren met wolf Billy niet enkel opvallend maar vooral ook zeer

ongewoon zijn. Laten we daarom eens kijken naar mogelijke oorzaken van dit gedrag. Het is

opmerkelijk dat de geboorteroedel van deze wolf geen voorgeschiedenis heeft met aanvallen op

runderen, laat staan met het binnendringen van stallen. Deze wolf heeft dit gedrag tijdens zijn

dispersie dus kennelijk gaandeweg zelf ontwikkeld. Wellicht essentieel hierbij om te noteren is dat er

in het gebied waar hij geboren werd en opgroeide een grote schapenhouder pertinent bleef weigeren

om zijn schapen te beveiligen tegen wolven, zelfs na tal van aanvallen met grote verliezen tot gevolg.

GW1554m was dus al van jongs af aan vertrouwd met vee als belangrijk en ‘logisch’ onderdeel van zijn

dieet.

De geschiedenis van ‘Billy de wolf’ illustreert op pijnlijke maar treffende wijze dat het ontbreken van

beschermende maatregelen voor kleinvee, in een gebied waar jonge wolven opgroeien, bijzonder vér-

strekkende gevolgen kan hebben. Veehouders elders worden er vervolgens mee de dupe van, en het

maatschappelijk draagvlak voor wolven wordt er door ondergraven. Het is ontstellend te moeten

vaststellen dat er ook bij ons in Vlaanderen momenteel wolven opgroeien die steeds meer vertrouwd

dreigen te raken met vee als gemakkelijke voedselbron.



Drie nieuwe zwervers bezoeken Vlaanderen, eentje vestigt zich
net over de grens in Nederland | Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
Gemaakt op 21/12/2020

DNA-staalname van gedode koe met kalverziekte (foto INBO)
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Rapportage voorkomen van wolven in Vlaanderen

Centralisatie en beoordeling van waarnemingen
Het INBO centraliseert alle bekendrakende waarnemingen van wolven in Vlaanderen die via de verschillende

meldpunten worden verzameld. We beschikken daartoe ook over ons eigen meldpunt: wolf@inbo.be. 

Voor het beoordelen van waarnemingsdata en het vertalen ervan naar ‘voorkomen en verspreiding’ van

wolven worden betrouwbaarheidscriteria gehanteerd die internationaal gangbaar zijn. Het gaat om de

zogenaamde SCALP-criteria, in oorsprong ontwikkeld binnen het project Status and Conservation of the

Alpine Lynx Populations ter beoordeling van lynx-waarnemingen (cf. Molinari-Jobin et al. 2012):

C1: ‘harde feiten’. Vaststaande, bewezen waarnemingen zoals een dood of gevangen dier, fysiek materiaal

gelinkt aan de soort via een wetenschappelijk betrouwbare analyse (bv. genetische bevestiging van haren,

prooirest, uitwerpselen, …), hoogkwalitatief en gegeorefereerd beeldmateriaal (foto, film, …), telemetrie-

data.

C2: als betrouwbaar beoordeelde waarnemingen. Waarnemingen van verifieerbare sporen (prooi,

uitwerpselen, prent, …) bevestigd door een deskundige.

C3: onbevestigde C2-waarnemingen en alle waarnemingen zoals zicht- en hoorwaarnemingen die zonder

bijkomend bewijsmateriaal niet kunnen gecontroleerd worden.

Naar praktische interpretatie tot betekent dit dat bij waarnemingen gecatalogeerd als C3 wolf niet uit te

sluiten valt – niet meer maar ook niet minder. Waarnemingen beoordeeld als C1 en C2 beschouwen we als

reële wolfwaarnemingen.

Overzicht van gemelde waarnemingen
Voor heel wat gemelde waarnemingen bleek, na gedetailleerde bevraging of lokaal onderzoek, dat het met

zekerheid niet om een wolfwaarneming ging of dat het bijzonder onwaarschijnlijk was, dan wel dat de

melding niet nader te beoordelen was.

Voor het overzicht van de ‘gemelde waarnemingen’ beperken we ons tot de waarnemingen die ofwel

toevallig gebeurden en gedaan werden door externe waarnemers die niet verbonden zijn aan het

wolvenonderzoek, dan wel gekoppeld zijn aan concrete schadegevallen die voor onderzoek naar de

doodsoorzaak bij het INBO of het ANB werden aangemeld. De vele honderden waarnemingen van de wolven

in het gekende wolventerritorium in Noord-Limburg, op basis van het cameranetwerk en het

sporenonderzoek in het kader van de lopende monitoring uitgevoerd door het INBO in samenwerking met

mailto:wolf@inbo.be
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het ANB, worden in dit overzicht niet opgenomen. Een toevallige zichtwaarneming binnen dit

monitoringsgebied gemeld door een externe persoon is wel opgenomen.

Met betrekking tot de zwervende wolf ‘Billy’ die zich in juni 2020 in de provincie Antwerpen gedurende

meerdere dagen min of meer op eenzelfde locatie ophield en daarbij heel wat wolvenspotters aantrok,

werden de waarnemingen gegroepeerd per gemeente en per dag.

Een overzicht van alle beoordeelde meldingen tot eind juni 2020 vind je op de site van Natuur en Bos. In

januari 2021 zullen we de lijst aanvullen met meldingen uit de tweede helft van 2020. In de toekomst zullen

we op analoge wijze halfjaarlijks rapporteren over wolfmeldingen: één keer in januari en één keer in juli.

Rapportage en verspreidingskaartjes
In het kader van de Europese Habitatrichtlijn moet het INBO zesjaarlijks rapporteren over de status van de

wolf. Daarnaast willen we, naar analogie met onze buurlanden, ook een jaarlijks bilan opmaken over de

verspreiding van wolf in Vlaanderen. We hebben er voor gekozen om hiervoor dezelfde methode en

standaard te gebruiken die wordt toegepast bij de monitoring van de Centraal-Europese wolvenpopulatie

(Reinhardt et al., 2015).

Na afloop van elk monitoringsjaar zal het INBO twee verspreidingskaartjes maken: ‘Voorkomen van wolf

in Vlaanderen’ en ‘Wolfterritoria in Vlaanderen’. Een monitoringsjaar voor wolven loopt van 1 mei tot

30 april.

UTM-hokken van 10 op 10 km waar gedurende een monitoringsjaar minstens één C1 ofwel drie C2

waarnemingen werden gedaan, worden ingekleurd op de kaart ‘voorkomen van wolf’. Deze kaart geeft

zowel zwervers als gevestigde wolven weer en kan van jaar tot jaar sterk veranderen.

Als er gedurende minstens zes maanden eenzelfde individu wordt vastgesteld in eenzelfde gebied (bevestigd

door C1 waarnemingen) dan spreken we over een gevestigde wolf. Een mannelijke en een vrouwelijke wolf

die samen een territorium bezetten en markeren, maar nog geen jongen hebben gehad, noemen we een

gevestigd paar. Als er in een monitoringsjaar jongen worden vastgesteld dan spreken we over een roedel.

Deze drie types van vestiging worden weergegeven op de kaart ‘Wolfterritoria in Vlaanderen’.

 

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/meldingen_van_waarnemingen.pdf
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Voorkomen van de wolf in Vlaanderen voor  de monitoringsjaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. Deze

INBO-kaarten zijn ook te vinden op de site van Natuur en Bos

 

Voorkomen wolf in Vlaanderen
from INBO

00:18

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/kaarten_-_voorkomen_van_wolf_in_vlaanderen.pdf
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/491953232
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/491953232
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Wolfterritoria in Vlaanderen. Deze INBO territoria-kaarten zijn ook te vinden op de site van Natuur en Bos.

Wolfterritoria in Vlaanderen
from INBO

00:12

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/kaarten_-_wolfterritoria_in_vlaanderen.pdf
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/491955462
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/491955462


Dieetanalyse afgerond | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Gemaakt op 19/12/2020

Dieetanalyse afgerond

De tussentijdse resultaten van de dieetanalyse op basis van de eerste keutels verzameld in 2018 en

2019 werden al verspreid via diverse media. Dit jaar hebben we nog een vijftigtal keutels toegevoegd

aan de dataset.

In januari 2021 publiceren we een rapport over de dieetanalyse van onze gevestigde wolven op basis

van 105 onderzochte keutels.

Het beeld van het verloop van de aanvallen op onbeschermd vee in 2020 zagen we ook terug via de

dieetanalyse:

tussen april en juli werd nagenoeg uitsluitend wild (vooral ree en everzwijn) gegeten,

vanaf september steeg het aandeel vee in het dieet fors. 

Corona-tijden, ook voor de wolf: Takeaway only (video INBO/Natuur en Bos)

00:10

https://www.inbo.be/inbo/media/1275/dieetwolf_print.pdf
https://vimeo.com/492800420
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FAQ wolven

Sinds de wolven in Vlaanderen vaste voet aan de grond hebben gekregen, worden heel vaak dezelfde,

of zeer analoge vragen gesteld over dit gebeuren. Sterke aandacht hiervoor is er o.m. vanuit de pers

en het brede publiek (zowel particulier als via diverse maatschappelijke geledingen), en niet in het

minst ook vanwege tal van politieke vertegenwoordigers.

Om hier alvast voor een deel aan tegemoet te komen, hebben we in het najaar een aantal korte

video’s gelanceerd op sociale media die een antwoord proberen te geven op enkele veelgestelde

vragen.

De filmpjes duren ongeveer één minuut. Op zo’n korte tijd kan je uiteraard niet altijd alle nuances

meegeven, daarom hebben we de filmpjes op onze website ook voorzien van een tekst met wat meer

duiding en enkele nuttige links.

>> Naar de 9 FAQ over de wolf in Vaanderen

https://www.inbo.be/inbo/de-wolf-in-vlaanderen-faq/
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Een van de jonge wolven op 11 december 2020 (foto INBO/Natuur en Bos)
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Deze beelden willen we jullie niet onthouden...

 

Twee welpen in oktober (video INBO/Natuur en Bos)

00:14

https://vimeo.com/492974743
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A je moe... (27/08/2020, video INBO/Natuur en Bos)

Confrontatie met een stevige keiler... (17/09/2020, video INBO/Natuur en Bos)

Colofon
Wolf of sporen van wolf gezien? Meld het aan wolf@inbo.be.

Auteurs: Jan Gouwy, Joachim Mergeay, Filip Berlengee en Koen Van Den Berge

Contact: roofdiernieuws@inbo.be | Verantwoordelijke uitgever: Maurice Hoffmann, Havenlaan 88 

bus 73 , 1000 Brussel

Zich abonneren op Roofdiernieuws

De filmpjes vindt u allemaal op het INBO Vimeo-kanaal.

00:20

01:03

mailto:wolf@inbo.be
mailto:roofdiernieuws@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/nieuwsbrief/
https://vimeo.com/492406706
https://vimeo.com/492389976
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