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Cameravalbeeld in Semoisvallei. Foto Maarten Cuvelier

DE LYNX IN BELGIË

Meer dan een legende
De Euraziatische lynx is terug in België. Zo getuigen opnames van cameravalbeelden eerder dit jaar.
De foto’s van 2020 staan echter niet op zichzelf, de afgelopen dertig jaar zijn er tal van geruchten en
verhalen, maar ook geloofwaardige getuigenissen en zelfs harde feiten, geweest die duidden op de
(tijdelijke) aanwezigheid van lynx in België en aangrenzende regio’s. Om het geheugen even op te
frissen geven we een bondig overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de voorbije dertig jaar.
TEKST JAN GOUWY EN KOEN VAN DEN BERGE

B

egin september 2020 werd
‘het eerste fotobewijs’ van de
aanwezigheid van de lynx in
België in de media verspreid:
een cameraval-opname van Maarten Cuvelier op 27 augustus 2020 in de Semoisvallei.
Eigenlijk betrof het de tweede cameraval-opname, want in februari 2020 werd in
hetzelfde gebied al een lynx gefotografeerd
door een boswachter: een bewegingsonscherpe nachtopname. Het feit dat er
tussen beide opnames op dezelfde plek zes
maanden verstreken zijn, betekent dat we
meteen kunnen spreken van (op zijn minst
tijdelijke) vestiging.

DERTIG JAAR LYNXMELDINGEN
De eerste waarnemingen in onze contreien
duiken in het begin van de jaren 1990 op:
in de Oostkantons, Nederlands Limburg en
de Franse Ardennen. In de Franse Ardennen waren er zowel visuele observaties
van jagers, boswachters en recreanten, de
vondst van pootafdrukken en aanvallen op
schapen. Franse experts uit de Vogezen bevestigden toen de aanwezigheid van lynxen
in de Franse Ardennen, er was sprake van
een viertal dieren, waaronder jongen.
In de jaren 2000 doken almaar meer
lynxwaarnemingen op in verschillende
regio’s. In de eerste helft van het decennium kwamen vooral de Oostkantons en de

Eifel onder de aandacht als lynxenhotspot.
Meerdere bronnen rapporteerden toen
waarnemingen van een lynx met twee jongen, dit werd toen ook door officiële instanties erkend. Ook toen was er fotografisch
bewijs: een foto van een lynx, genomen
bij een visuele observatie in 2004. Die foto
werd echter net aan de Duitse zijde van de
grens genomen. In diezelfde periode doken
er ook clusters van waarnemingen op centraal in de Luxemburgse Ardennen, nabij
La Roche. In 2003 en 2004 waren er meerdere geloofwaardige getuigenissen over
lynxwaarnemingen in de Semoisstreek, een
grensregio die we eigenlijk als één geheel
met de Franse Ardennen kunnen beschouwen. Wat verder zuidwaarts, in de Franse
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M Lynx in natuurpark Anholter Schweiz.

Foto Fokko Erhart

Argonne, werd in de periode 1999-2005
eveneens een aantal betrouwbare waarnemingen gedaan, zowel van pootafdrukken
als een zichtwaarneming.
In 2005 en 2006 was de Voerstreek aan de
beurt. Jean Buldgen zag in totaal vier keer
een lynx in de koplampen van zijn auto,
een sterk gevlekt exemplaar en een minder
duidelijk gevlekt, kleiner exemplaar. In
februari 2006 hoorde Danny Zeevaert
de onmiskenbare roep van twee lynxen
weergalmen over een Voerense vallei. Er
werden in die periode ook enkele prooiresten gevonden in Voeren: lammeren die
het bos in werden gesleurd, maar ook een
ree die we zelf konden autopseren. Het
dode dier vertoonde alle kenmerken van
een lynxenprooi: een keelbeet, duidelijke, scherpe klauwsporen op de flank en
beginnende vraat aan de achterpoten.
Vervolgens doofden de waarnemingen in
de Voerstreek opnieuw een tijdlang uit, om
nog eens op te flakkeren in 2008 en 2009.
Na 2009 zijn er nog nauwelijks betrouwbare waarnemingen uit Voeren. In 2018
was er enige discussie over een wazige
video van een kat in Voeren, daterend van
november 2017. Deze waarneming van een
‘lynx’ werd door de media gretig opgepikt.
Wijzelf hielden het op een forse, wat atactisch bewegende kat met geamputeerde
staart. Dezelfde kat werd zestien maanden
later op exact dezelfde plek gefotografeerd.
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Misschien herkennen de omwonenden er
wel hun kat in? Het contrast met de jaren
2015 en 2016 was ook groot: toen waren
er tal van lynxwaarnemingen door ervaren
waarnemers, en uiteindelijk ook hard
bewijs.
Ook in de tweede helft van de jaren 2000
werden in de Ardennen waarnemingen
gemeld. Veel van die waarnemingen blijven
onbevestigd. Zelf zijn we zeker van een
auditieve waarneming in het Groothertogdom Luxemburg. Voor visuele en auditieve waarnemingen is de ervaring van de
waarnemer met observaties van (grotere
zoogdieren) vaak doorslaggevend om de
betrouwbaarheid te kunnen inschatten.
Sommige mensen die zeggen zeker te zijn
en een foto hebben gemaakt, blijken toch
geen lynx gezien te hebben, en menige
hondenprenten worden voor lynxenprenten aangezien.
Het voorbije decennium leken de geloofwaardige waarnemingen uit te doven,
zeker in het noordoosten (Oostkantons,
Voerstreek, ...). Sporadisch dook er nog
eens een waarneming op, onder andere in
de regio rond La Roche en in de Semoisstreek. Mogelijk durfden of wilden sommigen hun waarneming niet meer openbaar
maken? Het publiceren van de recente cameravalbeelden waarop een onmiskenbare lynx te zien is, en het officieel erkennen

van de aanwezigheid van de soort door de
Waalse overheid was een goede zaak, al is
het maar om mensen met slechte bedoelingen te verwittigen. Sinds de beelden in
de media kwamen, durfden enkele waarnemers opnieuw naar buiten te komen met
hun verhaal. Zo zijn recent nog meerdere
waarnemingen uit de Semoisvallei boven
water gekomen, daterend uit de periode
tussen 2013 en 2016. Wat meer is, Maarten
Cuvelier, de maker van de fameuze lynxenfoto, bevestigt al tien jaar de typische
lynxroep te horen in de vallei!

VAN WAAR KOMEN DIE LYNXEN?
Hier tasten we enigszins in het duister.
Laat ons om te beginnen eens kijken naar
de status en de historiek van de lynx in
West-Europa. De soort werd de voorbije
eeuwen volledig uitgeroeid in West-Europa.
In Oost-Europa bleven er stevige populaties bestaan in de Karpaten en het Baltische laagland (aansluitend op Rusland).
Een zeer kleine relictpopulatie hield stand
in de Balkan. Ook in Zweden, Noorwegen
en Finland werden lynxen nooit helemaal
uitgeroeid. Omdat lynxen (in tegenstelling
tot wolven) eerder moeizaam nieuwe
gebieden koloniseren, werden vanaf de
tweede helft van de vorige eeuw op meerdere plaatsen in West-Europa een aantal
exemplaren uitgezet.

In de jaren 1970 werden er in de Zwitserse
Jura en de Alpen lynxen afkomstig uit de
Karpaten uitgezet. Vooral in de Jura was de
introductie een succesverhaal, de huidige
populatie bestrijkt er zowel de Zwitserse
als de Franse zijde van het gebergte.
Wat verder naar het oosten werden in de
jaren 1970 de eerste pogingen ondernomen om het Beierse woud te herbevolken
met lynx, de eerste pogingen aan Duitse
zijde mislukten evenwel. In de jaren 1980
had aan Tsjechische zijde een officieel herintroductieprogramma meer succes.
Dichter bij huis waren de Franse Vogezen
aan de beurt in de jaren 1980. Aanvankelijk
leek de introductie te zullen slagen, maar
uiteindelijk doofde de Vogezenpopulatie
zo goed als uit, wellicht door stroperij en
emigratie.
Tussen 2000 en 2006 was er in het Harzgebergte in Centraal-Duitsland een nieuw
uitzetprogramma met dieren afkomstig uit
gevangenschap. De Harzpopulatie doet het
tot op heden zeer goed en vanuit deze kern
spreiden lynxen zich ook uit naar andere
delen van Duitsland.

TOEKOMSTPERSPECTIEF?
Het feit dat er nu een lynx voor de lens van
een cameraval is gepasseerd op Belgisch
grondgebied betekent nog niet dat de soort
definitief terug is. We zijn nog heel ver
verwijderd van een duurzame populatie.
De voorbije dertig jaar waren er geregeld
opflakkeringen van lynxaanwezigheid, om
vervolgens opnieuw uit te doven. Er zijn
wel hoopvolle signalen. In de Semoisvallei
blijken er nu toch al minstens tien jaar
permanent enkele dieren aanwezig te zijn.
Toch kan het opnieuw mislopen.
In tegenstelling tot wolven koloniseren
lynxen zeer moeizaam nieuwe gebieden.
Uitbreiding van een populatie gebeurt
meestal ‘olievleksgewijs’ vanaf de kern.
Nochtans kunnen lynxen ook verre afstanden afleggen op zoek naar een eigen
territorium.
Een blik op de recente verspreidingskaart
van Duitsland leert ons dat er ook op grote
afstanden van bestaande populatiekernen
lynxen kunnen opduiken. Vestiging en het
stichten van een nieuwe satellietpopulatie
is heel iets anders. Bij afwezigheid van
voldoende soortgenoten blijven de dieren
vaak maar wat rondzwerven. Dit heeft te
maken met de polygame aard van de soort.
Mannetjes paren met meerdere vrouwtjes,

maar ook vice versa. Indien er tijdens de
paartijd weinig vrouwtjes in de buurt zijn,
gaat een mannetje zwerven op zoek naar
vrouwtjes, en ook vrouwtjes gaan zwerven
als er geen of onvoldoende mannetjes in
de buurt zijn. Als er minder dan vijftien dieren zijn, is de kans groot dat de populatie
vanzelf weer verdwijnt.
Recent werd dit fenomeen mooi gedocumenteerd in Duitsland. Op zo’n 60 km van
de Harz ontstond door dispersie een ‘stapsteenpopulatie’ bestaande uit een zestal
dieren, zowel mannetjes als vrouwtjes, en
er vond voortplanting plaats. Na enkele
jaren doofde deze kleine populatie opnieuw uit door sterfte en emigratie. Vooral
de instroom van wijfjes is cruciaal en dient
voldoende hoog te zijn om een nieuwe en
blijvende populatiekern te doen ontstaan.
Misschien zal het succes van het herintroductieproject in het nabije Paltserwoud
bepalend zijn voor het succes van de lynx
in België.
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Het jongste herintroductieprogramma is
in het Duitse Paltserwoud gesitueerd, de
noordelijke uitloper van de Vogezen op
zo’n 150 km van de Belgische grens. Tussen
2016 en 2020 werden in het Paltserwoud
twintig exemplaren uit Zwitserland en
Slowakije voorzien van een gps-halsbandzender en uitgezet in het gebied. Sedert
2017 werd elk jaar voortplanting vast
gesteld. De eerste nakomelingen zouden
in theorie vanaf nu de Belgische Ardennen
kunnen bereiken.
Het is best mogelijk dat de lynxen die vanaf
de jaren 1990 in de Franse Ardennen en de
Argonne opdoken afkomstig waren van de
Vogezen. Tegelijk zouden er in de Duitse
Eifel op het einde van de vorige eeuw ook
enkele lynxen losgelaten zijn (geen officieel
herintroductieprogramma). Bovendien
zijn er verspreid over de Ardennen en de
Eifel ook enkele wildparken die lynxen in
gevangenschap houden, een ontsnapping
(of vrijlating?) kan hier of daar mogelijk wel
aan de orde zijn geweest.
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