
Wasberen betrapt in Voeren (Limburg) en Oosterzele (Oost-Vlaanderen) 

 
In de jaren ’80 en begin jaren ’90 waren er al vrij veel meldingen van wasberen in Nederlands 
Limburg. De laatste jaren nam het aantal waarnemingen sterk af en vooral in de Voerstreek bleef 
het lange tijd stil aan het wasberenfront. Een merkwaardige evolutie voor een gebied op de rechter 
Maasoever dat goed verbonden is met Eifel en Ardennen (waar een populatie gevestigd is). Op 10 

april 2012 leverde de fotoval van Frederik Thoelen echter een filmpje op van een Voerense 
wasbeer. De kans is vrij groot dat het hier gaat om een wilde wasbeer uit de Ardennen/Eifel 
populatie. Wilde wasberen leven immers zeer discreet. 
 
Sporadische waarnemingen van wasberen elders in Vlaanderen blijken meestal te gaan om 
ontsnapte exemplaren. Herhaalde waarnemingen van pootafdrukken en zichtwaarnemingen in 
éénzelfde gebied situeren zijn vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant te situeren 

(zowel ten westen als ten oosten van Brussel). In deze gevallen is het moeilijk om na te gaan of 
het telkens nieuwe input betreft of dieren die zich gedurende meerdere jaren kunnen handhaven.  
 
Dat ook ontsnapte exemplaren er in slagen gedurende langere periodes een onopvallend bestaan 
te leiden werd dit voorjaar bewezen. Men meldde ons een wasbeer die al twee jaar zou rondlopen 
in de Oost-Vlaamse gemeente Oosterzele. De wasbeer werd ontdekt dankzij de 

beveiligingscamera’s en – verlichting die in een particuliere tuin stonden. Na een periode waarin de 
wasbeer vrij frequent werd gefilmd verdween het dier een tijdlang van de radar, vorig jaar werd 
het slechts enkele malen gefilmd. Dit voorjaar dook de wasbeer opnieuw frequenter op in de tuin, 
op zoek naar amfibieën rond de tuinvijver en kattenbrokken in het tuinhuis… De bewoners namen 
in april 2012 contact op ANB om dit te melden. Het Opvangcentrum voor Wilde dieren van 
Geraardsbergen plaatste vervolgens een vangkooi in de tuin in kwestie. Op deze kooi werd een 
fotoval gericht, wat enkele mooie foto’s opleverde van de wasbeer die letterlijk in de val loopt op 

08 april 2012.  
 

 
 
Wasbeer loopt in de val in Balegem (Oosterzele) op 08 april 2012 (foto INBO) 

 

 
 
De wasbeer van Balegem (Oosterzele) (foto INBO) 

 

 

https://vimeo.com/album/1992681/video/45053387

