
Roofdiernieuws Wolvenspecial juli 2021 

Twee zwervers 
Twee zwervers konden het afgelopen monitoringsjaar geïdentificeerd worden. 
GW1554m (via de pers bekend geraakt als ‘Billy’) veroorzaakte in juni 2020 heel wat 
ophef in de provincie Antwerpen. Daarna duurde het tot het voorjaar van 2021 voor 
een nieuwe zwerver GW2089m op de proppen kwam. 

Ongeïdentificeerde wolven in Mol, Neerpelt en Hamont-Achel 
In de maanden februari en maart noteerden we verschillende waarnemingen van 
onbekende wolven. Aan de hand van alleen beeldmateriaal is het vaak niet mogelijk 
om een dier met zekerheid te identificeren. 

Roedel Hechtel-Eksel 
Vanaf het najaar stelden we samen met de boswachters alles in het werk om het 
DNA van alle jongen van 2020 te bemachtigen. Na verloop van tijd hadden we 
uiteindelijk toch DNA van elke welp: de drie jongen die de herfst overleefd hadden, 
bleken alle mannetjes te zijn. De twee vrouwelijke verkeersslachtoffers op 
respectievelijk 9 en 19 oktober 2020 waren al geregistreerd. 

Afname aanvallen op onbeschermd vee 
Na een piek in de aanvallen op onbeschermd vee in september en oktober nam de 
frequentie van die aanvallen sterk af in de winter, van 10 aanvallen in september tot 
2 in februari. Die afname werd, net als de piek in de herfst, bevestigd via het 
dieetonderzoek. 

Grote actieradius en uitstapjes 
De wolven van de roedel Hechtel-Eksel hebben hun territorium aanzienlijk uitgebreid 
in vergelijking met de periode toen wolvin Naya er nog was. De oppervlakte is nu 
zo’n 400 km², wat als behoorlijk groot moet worden beschouwd. In Duitsland zijn de 
territoria doorgaans zo’n 200 km² groot. 

Tabel en verspreidingskaartjes 
De tabel met wolfmeldingen is terug te vinden op de website van Natuur en Bos. 
Vanaf dit jaar publiceren we één document per monitoringsjaar met daarin drie 
verschillende kaartvoorstellingen. 

https://www.vlaanderen.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/twee-zwervers/
https://www.vlaanderen.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/ongeidentificeerde-wolven-in-mol-antwerpen-neerpelt-pelt-limburg-en-hamont-achel-limburg/
https://www.vlaanderen.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/roedel-hechtel-eksel/
https://www.vlaanderen.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/winter-afname-aanvallen-op-onbeschermd-vee/
https://www.vlaanderen.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/winter-grote-actieradius-en-uitstapjes/
https://www.vlaanderen.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/tabel-en-verspreidingskaartjes/


Lichting 2021: minstens vijf welpen 
Net zoals vorig jaar stelden we dit jaar opnieuw alles in het werk om de wolven zo 
min mogelijk te verstoren en geen verhuizing van het nest te veroorzaken. We 
konden eerst één welp fotograferen, dan twee. Op 13 juni kon boswachter Ernesto 
Zvar ’s morgens vroeg vier welpen tellen, en op 27 juni filmde een camera de moeder 
samen met vijf welpen. Dat beeld delen we niet, omdat de omgeving te herkenbaar 
is. 

Roofdieren in opmars. Nieuwe context, nieuwe uitdagingen? 
Roofdieren hebben een bewogen geschiedenis achter de rug, gaande van gerichte 
actieve uitroeiing in het verleden, tot hedendaags symbool van top-natuur. In een 
artikel in Natuurfocus bespreken we de nieuwe uitdagingen, ook in het 
natuurbehoud, die deze nieuwe context met zich meebrengt. 
 

https://www.vlaanderen.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/lichting-2021-minstens-vijf-welpen/
https://www.vlaanderen.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/roofdieren-in-opmars-nieuwe-context-nieuwe-uitdagingen/
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Twee zwervers

Zoals we in de vorige editie van Roofdiernieuws al vermeldden, loopt een monitoringsjaar voor
wolven van 1 mei tot 30 april. Na afloop van elke monitoringsjaar rapporteren we over het

voorgaande jaar.

Twee zwervers konden het afgelopen monitoringsjaar geïdentificeerd worden: GW1554m en GW2089m.

GW1554m, ‘Billy’
GW1554m (via de pers bekend geraakt onder de naam ‘Billy’) veroorzaakte in juni 2020 heel wat

ophef in de provincie Antwerpen en werd op 7 juli 2020 voor het laatste waargenomen en

gefotografeerd op Vlaams grondgebied, in Voeren. Hij werd in september 2020 gedood in de Franse

Vogezen. Over deze wolf hebben we het uitvoerig gehad in Roofdiernieuws 27.

https://www.inbo.be/inbo/roofdiernieuws-3-wolvenspecial/drie-nieuwe-zwervers-bezoeken-vlaanderen-eentje-vestigt-zich-net-over-de-grens-in-nederland/
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GW1554m © Billy Herman / Starlingreizen

 

GW2089m
Daarna duurde het tot het voorjaar van 2021 voor een nieuwe zwerver op de proppen kwam.

Op 3 april 2021 kwamen er meldingen binnen van een wolf in Turnhout (Antwerpen). Meerdere

mensen hebben die dag deze wolf gezien, er werden haren verzameld aan een prikkeldraad en

Welkom Wolf kon stalen nemen van verse uitwerpselen.
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Op 6 april werd een geit gedood in Turnhout waardoor we ook hier DNA-stalen konden nemen.

Op 12 april waren er meldingen uit Stabroek en Kappellen.

Op 14, 16 en 17 april werden er meerdere schapen gedood op de Kalmthoutse Heide. De modus

operandi was gelijkaardig aan een aanval door honden, met een groot aantal slachtoffers en een

kennelijk weinig efficiënte manier van doden: de schapen vertoonden verschillende bijtwonden over

het hele lichaam. In de omgeving werden en worden al geruime tijd ook regelmatig wolfhonden

waargenomen, en in de directe omgeving van de dode schapen werden ook pootafdrukken van

honden gefotografeerd. Deze elementen zorgden er voor dat in eerste instantie aan een hond

gedacht werd.

Na een niet te verifiëren melding van een zichtwaarneming van een mogelijke wolf op 20 april in

Brasschaat werden op 25 april en 26 april beelden gemaakt en stalen genomen van een wolf net

over de Nederlandse grens, in het Noord-Brabantse Dinteloord en het Zeeuwse Tholen.

Op 2 mei (d.i. in het huidige, lopende monitoringsjaar) werden opnieuw schapen gedood op de

Kalmthoutse Heide en op 5 mei filmden de boswachters van ANB er een onmiskenbare wolf met

een cameraval.

De DNA-analyses brachten aan het licht dat de uitwerpselen, haren en alle schadegevallen uit

Kalmthout, Turnhout en Dinteloord (NL) toe te schrijven waren aan éénzelfde wolf, intussen

geïdentificeerd als GW2089m.

GW2089m is een nakomeling van GW954f en GW1587m, die gevestigd zijn nabij Schermbeck in

Noordrijn-Westfalen (ten noorden van Duisburg) sinds 2018 (GW954f) en begin 2020 (GW1587m), op

zo'n 90 km van de Belgische grens. De eerste voortplanting van dat paar was in 2020, GW2089m is dus

een zwervende jaarling. Dat verklaart misschien ook wel wat zijn bruuske, onervaren manier van

schapen aanpakken. De ouders zijn een broer-zusterpaar dat zelf afkomstig is uit Schneverdingen, zo'n

250 km verderop in Neder-Saksen. Sinds 5 mei verdween deze wolf (voorlopig) van de radar.
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Cameravalopname GW 2089m in de Kalmthoutse Heide (foto ANB Antwerpen)



Ongeidentificeerde wolven in Mol (Antwerpen), Neerpelt (Pelt,
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Ongeidentificeerde wolven in Mol (Antwerpen), Neerpelt (Pelt,
Limburg) en Hamont-Achel (Limburg)

Op 23 februari 2021 werd een wolf waargenomen in Postel (Mol, provincie Antwerpen) met behulp

van een warmtecamera. De beelden werden opgenomen. Een jaar eerder (op 25 maart 2020)

registreerde dezelfde persoon op ongeveer dezelfde plek ook al een wolf. Toen ging het waarschijnlijk

om de Alpiene wolf GW1625m, die drie dagen eerder schapen had gedood vlakbij in Retie, en zich later

zou vestigen in Noord-Brabant (Nederland) in het gebied ‘Groote Heide’ rondom Heeze. Of het op 23

februari 2021 opnieuw om hetzelfde dier ging weten we niet.

Op 2 april (één dag voor de waarnemingen in Turnhout), passeerde een wolf voor een cameraval van

Natuurpunt in het natuurgebied het Hageven in Neerpelt (Pelt, Limburg), zie onder. Dit gebied bevindt

zich tussen of op de rand van de territoria van de roedel Hechtel-Eksel en de solitaire wolf GW1625m

(Nederland). Het was de eerste keer dat een wolf werd vastgesteld in het Hageven, nadien werd het

dier er ook niet meer gezien. Mogelijk was dit een uitstapje van de gevestigde wolf GW1625m, maar het

kan ook de zwerver GW2089m geweest zijn, die na het botsen op twee territoria verder westwaarts

trok richting Turnhout en later Kalmthout. Een wolf van de roedel Hechtel-Eksel is in principe ook een

mogelijkheid, maar op basis van het beeldmateriaal achten we die kans klein.

Op 19 april werden er 5 kilometer verder naar het oosten, in Hamont-Achel, twee lammeren gedood

door een wolf. Het DNA liet toe om wolf als soort te bevestigen maar was helaas van onvoldoende

kwaliteit om het individu te bepalen. Zwerver GW2089m lijkt hier uitgesloten, aangezien dit dier op

dat moment in de omgeving van Kalmthout zat. Zowel een wolf van de roedel Hechtel-Eksel als

gevestigde wolf GW1625m zijn mogelijkheden.

Wolf in Hageven (Ron Arnar Noët / Natuurpunt
Pelt)
from INBO

https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/574794451
https://vimeo.com/inbo
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Hageven in Neerpelt (videoRon Arnar Noët / Natuurpunt Pelt)

00:15

https://vimeo.com/embed-redirect/574794451
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Roedel Hechtel-Eksel

Over de eerste geslaagde voortplanting in Vlaanderen sinds 1779 en de totstandkoming van de roedel

Hechtel-Eksel hebben we het uitvoerig gehad in Roofdiernieuws 27.

Hier pikken we de draad op in de winter 20-21. Vanaf het najaar stelden we samen met de

boswachters alles in het werk om het DNA van alle jongen te bemachtigen. Door het ontsluiten van

hun DNA in de Europese databank van het wolvenconsortium hebben we een goede kans dat we te

weten zullen komen waar de jonge wolven na het verlaten van hun geboorteterritorium gaan

rondzwerven en waar ze uiteindelijk zelf een nieuwe roedel gaan stichten.

Vooral het bemonsteren van verse uitwerpselen bleek een succesvolle strategie. Bij een staalname op

prooiresten bij schadegevallen heb je vaak een vermenging van meerdere DNA-profielen, omdat

meerdere wolven van de roedel van eenzelfde prooi eten. Dit maakt het uitfilteren van individuen

bijzonder lastig.

Bij uitwerpselen worden uiteraard vaak dezelfde individuen bemonsterd, en het zijn bovendien vooral

de ouders die hun uitwerpselen op de meest opvallende plaatsen deponeren om hun territorium te

markeren. Na verloop van tijd hadden we uiteindelijk toch DNA van elke welp:

De drie jongen die de herfst overleefd hadden, bleken alle mannetjes te zijn en kregen de codes

GW1954m, GW1963m, GW1924m mee:

De twee vrouwelijke verkeersslachtoffers op respectievelijk 9 en 19 oktober waren al onder de codes

GW1922f en GW1923f geregistreerd.

https://www.inbo.be/inbo/roofdiernieuws-3-wolvenspecial/eerste-geslaagde-voortplanting-van-wolf-in-vlaanderen-sinds-1779/
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(Video INBO/ANB)

Reactie wolven bij het waarnemen van een
nieuwe camera
from INBO

00:24

https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/574399226
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/embed-redirect/574399226
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Winter: afname aanvallen op onbeschermd vee

Na een piek in de aanvallen op onbeschermd vee in september en oktober (zie Roofdiernieuws 27 voor

meer info), nam de frequentie van die aanvallen sterk af in de winter, van 10 aanvallen in september

tot 2 in februari. De afname van vee-consumptie in de winter werd, net als de piek in de herfst, ook

bevestigd via het dieetonderzoek.

We hebben intussen de uitwerpselen van de maanden december 2020 tot en met februari 2021

geanalyseerd en toegevoegd aan de dataset. Het globale beeld over de periode 2018-2021 blijft

ongewijzigd: wilde evenhoevigen vertegenwoordigden veruit het grootste deel van het dieet: resten

ervan werden in 90% van de onderzochte stalen teruggevonden (FO=90,0%). Ree (FO=69,3%) en

everzwijn (FO=22,9%) zijn de vaakst aangetroffen prooisoorten.

(video INBO/ANB)

De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Nederlandse
Zoogdierenvereniging.

Aan de haal met een everzwijnbig
from INBO

00:25

https://www.inbo.be/inbo/roofdiernieuws-3-wolvenspecial/
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/diet-of-the-first-settled-wolves-canis-lupus-in-flanders-belgium
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/574424476
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/embed-redirect/574424476
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(foto INBO)
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Winter: grote actieradius en uitstapjes

De wolven van de roedel Hechtel-Eksel hebben hun territorium aanzienlijk uitgebreid in vergelijking

met de periode toen wolvin Naya er nog was. De oppervlakte is nu zo’n 400 km², wat als behoorlijk

groot moet worden beschouwd. In Duitsland zijn de territoria doorgaans zo’n 200 km² groot.

De verklaring ligt wellicht in het feit dat er binnen de territoriumperimeter ook verschillende gebieden

gelegen zijn die voor wolven minder geschikt zijn, zoals grote woonkeren en industriegebieden.

Wellicht zou de aanwezigheid van een buurroedel, die ook een deel van de leefgebieden-koek opeist,

het territorium wel nog wat doen inkrimpen. Nu is er immers geen noodzaak om zich te houden aan

strikte territoriumgrenzen.

Tijdens de winter vergroten wolven hun actieradius en gaan ze ook intensiever de uiterste randen van

hun territorium gaan markeren. Daar horen ook zogenaamde ‘uitstapjes’ bij, tot ver buiten de grenzen

van hun actief verdedigd territorium. Op die manier tasten ze af of er in de buurt eventueel

soortgenoten gevestigd zijn. Zo werd het DNA van August en nog één andere wolf van de roedel

teruggevonden op een schaap dat op 25 januari 2021 dood werd aangetroffen in Weert (Nederland).

Dit is een typisch voorbeeld van een uitstapje, de plaats van deze waarneming bevindt zich een eind

buiten de 400 km²-zone waar de meeste andere waarnemingen geconcentreerd zijn. De Nederlandse

gemeente maakt daarom nog geen deel uit van het territorium van de roedel Hechtel-Eksel.

Vermoedelijk hebben de wolven van de roedel zich even tot aan de grenzen van het territorium van

solitaire wolf GW1625m begeven. Die verkenningen duren ook niet lang. Zo weten we dankzij

cameravallen dat August, Noëlla en één jong op 24 januari om 18u29 nog in hun kerngebied waren.

Aangezien het schaap in de ochtend van 25 januari werd aangetroffen in Weert zijn ze in de nacht van

24 op 25 januari naar Weert gelopen. Op 26 januari om 18u56 stonden deze drie wolven al terug op de

foto in hun kerngebied.
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Noëlla (foto INBO/ANB)



Tabel en verspreidingskaartjes | Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
Gemaakt op 18/07/2021

Tabel en verspreidingskaartjes

De tabel met wolfmeldingen is terug te vinden op de website van Natuur en Bos.

Vanaf dit jaar publiceren we één document per monitoringsjaar met daarin drie verschillende

kaartvoorstellingen:

'Bevestigde waarnemingen van wolf in Vlaanderen (C1-C2)' : deze kaart toont alle bevestigde

waarnemingen (C1-C2) en de genetisch geïdentificeerde individuen in het gegeven monitoringsjaar.

Het gaat zowel om zwervende als gevestigde wolven.

'Voorkomen van wolf in Vlaanderen': deze kaart toont in welke UTM-hokken (10*10) minstens

één C1 ofwel drie C2 waarnemingen werden gedaan gedurende een gegeven monitoringsjaar. Het

gaat zowel om zwervende als gevestigde wolven. De kaart kan daardoor van jaar tot jaar sterk

wijzigen. Aanvullende info over voortplanting en individuen staat in de tekst.

'Wolfterritoria in Vlaanderen’: deze kaart toont waar wolven gevestigd zijn. 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. Aanvullende info over voortplanting en individuen staat in de tekst.

Download de kaarten hieronder.

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/overzicht_gemelde_waarnemingen_van_wolf_tot_1_mei_2021.pdf


Lichting 2021: minstens vijf welpen | Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
Gemaakt op 14/07/2021

Lichting 2021: minstens vijf welpen

Dit jaar was Noëlla al merkbaar drachtig op foto’s vanaf eind maart. Rond half april was ze

hoogdrachtig. Op 18 april liet een typisch waggelend loopspoor met kleine pasjes vermoeden dat ze

nog niet geworpen had, op 20 april stond ze terug slank op de foto. De geboortedatum van de nieuwe

lichting lag dus rond 19 april.

Net zoals vorig jaar stelden we dit jaar opnieuw alles in het werk om de wolven zo min mogelijk te

verstoren en geen verhuizing van het nest te veroorzaken.

De eerste foto van een welp, ééntje, werd geregistreerd door een cameraval op 26 mei, de dag

nadien stonden er twee welpen op de beelden, in het gezelschap van de moeder.

Op 13 juni kon boswachter Ernesto Zvar ’s morgens vroeg vier welpen tellen in het gezelschap van

een jaarling.

De twee weken die daarop volgden maakten de camera’s meerdere opnames van drie welpen, maar

op 27 juni filmde een camera de moeder samen met vijf welpen… Helaas kunnen we niet alle

beelden tonen uit beschermingsoverwegingen, de omgeving is immers vaak te herkenbaar.

Noëlla en twee welpen van 2021
from INBO

00:37

https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/574364035
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/embed-redirect/574364035
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Noëlla en 2 van de  welpen van 2021 op 27 mei (video INBO/ANB)

Een van de jaarlingen en twee van de welpen op  15 juni  bij een recent geplaatste camera (video
INBO/ANB)

Jaarlingen
De drie overlevende welpen van 2020 zijn intussen jaarlingen geworden. Eén ervan lijkt dit voorjaar te

zijn vertrokken, wellicht kort voor de geboorte van de nieuwe welpen. Deze jaarling was gemakkelijk te

onderscheiden van de andere door zijn markant vachtpatroon. Het was ook een bijzonder fors dier, in

het voorjaar was hij al groter dan zijn vader (August). We hebben in elk geval al maanden geen nieuws

meer over de whereabouts van deze jonge wolf. Hopelijk laat hij de komende maanden zijn

genetische vingerafdruk achter ergens in Europa… De twee andere jaarlingen bevonden zich de

voorbije maanden meestal in de onmiddellijke nabijheid van de ouders en de nieuwe welpen, ze gaan

vaak samen met de ouders op jacht en zorgen ook mee voor de jongen.

Twee van de welpen van 2021 en een jaarling
from INBO

00:28

https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/574371227
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/embed-redirect/574371227
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Ouderdieren August en Noëlla, samen met twee jaarlingen, 25 mei 2021 (fotomontage
INBO/ANB)

Ouderdieren August en Noëlla, en twee
jaarlingen, 25 mei 2021
from INBO

00:23

https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/574357580
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/embed-redirect/574357580
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Roofdieren in opmars. Nieuwe context, nieuwe uitdagingen?

De recente vestiging van wolven in Vlaanderen heeft velen ongetwijfeld sterk verrast en geldt zonder

meer als een mijlpaal in de Vlaamse natuurhistorie.

Deze nieuwe situatie heeft ook al geleid tot een stroom van kritische en bezorgde vragen vanuit

diverse beleidsniveaus, pers en publiek. Het formuleren van wetenschappelijk onderbouwde

antwoorden op deze vragen is een klus op zich, maar biedt tegelijk gelegenheid om de mogelijkheden

en beperkingen van roofdierenbeheer – meer globaal – onder de aandacht te brengen.

Roofdieren hebben een bewogen geschiedenis achter de rug, gaande van gerichte actieve uitroeiing in

het (niet altijd verre) verleden, tot hedendaags symbool van top-natuur. In een artikel in Natuurfocus
bespreken we de nieuwe uitdagingen, ook in het natuurbehoud, die deze nieuwe context met zich
meebrengt.

 

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/roofdieren-in-opmars
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