
 
  

In deze Roofdiernieuws zetten we al het nieuws dat we in de voorbije maanden brachten rond de 

wolven in Vlaanderen nog eens netjes op een rij. We sluiten ook het drieluik af rond de 

voedselecologie van kleine en middelgrote roofdieren in Vlaanderen, met aandacht voor marter en 

bunzing. 

Samenvatting wolven monitoringsjaar 2021-2022 (1 mei 2021 - 30 april 2022) 
Van de zes welpen geboren in 2021 stierven er maar liefst vier in het verkeer. En hoe zat het ook 

alweer met de zwervende wolven vorige winter?  

 Dispersie van twee jaarlingen uit de Hechtel-Eksel roedel in kaart gebracht 
 Genetische staalnames uit de buurlanden maakten het mogelijk de trajecten van GW1954m en 

GW1924m, beide in 2020 geboren, op kaart te tonen tot op respectievelijk 18 maart en 15 maart 

2022. Hierna zijn deze wolven spoorloos van de radar verdwenen, nu al ruim een half jaar.  

 Het lopende monitoringsjaar (1 mei 2022 - 30 april 2023): negen welpen en twee 

jaarlingen in de roedel Hechtel-Eksel 
 GW1479f, Noëlla, bleek dit jaar uiterst productief, en kreeg negen welpen. Twee mannelijke 

jaarlingen hielpen mee voor de welpen zorgen, wat het totaal aantal wolven in de roedel op 13 

bracht. Tot 11 december, wanneer één van de drie vrouwtjes van 2022 omkwam in het verkeer. 

Large Carnivore Initiative for Europe rapport gepubliceerd: 'Assessment of the 

conservation status of the wolf' 
Het Large Carnivore Initiative for Europe publiceerde een stand van zaken van de wolf in Europa. Ook 

het INBO leverde cijfermateriaal voor dit interessante overzicht. 

 Advies over de aanpak voor de niet-schuwe wolf op de Hoge Veluwe  
Op de Hoge Veluwe in Nederland is meermaals vastgesteld dat een jonge wolf dicht bij mensen 

komt.  Hoewel er geen sprake is van agressie, is dit een eerste stap naar een voor mensen gevaarlijke 

situatie. In het Nederlandse wolvenplan is een procedure uitgewerkt om eventuele niet-schuwe 

wolven af te schrikken. In dit advies beoordelen we of de huidige handhaving op de Hoge Veluwe 

gebeurde volgens de procedure en hoe deze probleemsituatie best aangepakt wordt. 

Veranderingen in het dieet van bunzing en steenmarter 
 We besteden in het derde deel van een drieluik rond de voedselecologie van kleine en middelgrote 

roofdieren in Vlaanderen aandacht aan het veranderde dieet van steenmarter en bunzing. 
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Samenvatting wolven monitoringsjaar 2021-2022 (1 mei 2021 - 30

april 2022)

Eén territorium, zes welpen
In het enige wolventerritorium in Vlaanderen werd voor het tweede jaar op rij een nest wolven

geboren en succesvol grootgebracht in 2021. Zes welpen van GW1479f ‘Noëlla’ en GW979m ‘August’

werden vastgesteld met behulp van cameravallen. Zij werden genetisch geïdentificeerd via

uitwerpselen, prooiresten of bij doodvondst, bleken alle mannetjes te zijn en kregen volgende codes

mee: GW2432m, GW2433m, GW2434m, GW2435m, GW2379m, GW2807m.
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Het enige wolventerritorium in Vlaanderen in het monitoringjaar 2021-2022

Vier van de zes welpen stierven in het verkeer
Op 16/11/2021 werd welp GW2434m slachtoffer van het verkeer op de N719 in het ouderlijk territorium

in Peer. In het voorjaar van 2022 werden nog eens drie welpen uit het nest van 2021 slachtoffer van

het verkeer op de snelweg A2 in Nederland: GW2432m bij Eindhoven op 17/01/2022, GW2433m en

GW2379m bij Weert op respectievelijk 16/02/2022 en 09/04/2022. Deze drie welpen begonnen al te

zwerven in hun eerste winter, het gebrek aan ervaring maakt dat zwervende welpen een hoge kans

hebben om te sterven in het verkeer.

De andere twee welpen uit 2021, GW2435m en GW2807m, bleven in het ouderlijk territorium en

werden jaarlingen. Zij zorgden in 2022 mee voor het nieuwe nest welpen.

Vijf zwervers geïdentificeerd in Vlaanderen, vier in de regio Kalmthout

In de regio Kalmthout (Antwerpen) startte het monitoringsjaar 2021-2022 met de aanwezigheid van

zwerver GW2089m, afkomstig uit Noordrijn-Westfalen, in mei 2021. Nadat deze wolf van de radar

verdween, duurde het tot begin december 2021 voor er opnieuw wolven opdoken in de regio, en het

werden er meteen drie:
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GW2402m, een Alpiene wolf die in november nog in Noordrijn-Westfalen (D) en Gelderland (Nl)

werd bemonsterd. Deze wolf dook begin december 2021 op in de grensregio rond Kalmthout en

verbleef er meerdere weken, tot hij in februari 2022 opnieuw in Duitsland werd vastgesteld.

GW1954m, een wolf uit de roedel Hechtel-Eksel, dook begin december 2021 op in de grensregio

Kalmthout en verbleef er tot half maart 2022 alvorens hij van de radar verdween.

GW2419m, werd in november 2021 voor het eerst op diverse plaatsen in Nedersaksen bemonsterd

(zijn roedel van herkomst is onbekend), waarna hij via de regio rond Eindhoven (18 december)

richting de grens met Vlaanderen liep. Op 30 december 2021 werd zijn DNA vastgesteld op een

gedood schaap in Brecht. In januari werd hij terug verder oostwaarts bemonsterd, net over de grens

met Nederland, in Chaam (6 januari 2022) en Esbeek (17 januari 2022).

Hoewel er in de regio Kalmthout geregeld wolven opduiken is er dus voorlopig geen sprake van

vestiging maar van een komen en gaan van zwervers die er een tijdlang blijven hangen. De

landschappelijke configuratie is hier wellicht niet vreemd aan. Wolven die vanuit het (noord)oosten in

(zuid)westelijke richting trekken, botsen als het ware op het Schelde-estuarium (Westerschelde en de

Oosterschelde) en de Noordzee, de haven van Antwerpen met de verschillende dokken (waar

meermaals wolven gezien en gefilmd werden) en de stad Antwerpen zelf. Zelfs voor wolven zijn dit

harde barrières, de dichtstbijzijnde brok natuur waar ze even tot rust kunnen komen is het grenspark

Kalmthoutse Heide/De Zoom.

Op 2 januari 2022 verdronk een wolf in het Albertkanaal in Hasselt, dit bleek opnieuw een Alpiene wolf

te zijn en kreeg postuum de code GW2506m. Zie Roofdiernieuws 30 voor meer info over deze wolf.

Ook in Lokeren (Oost-Vlaanderen), Tielt-Winge (Vlaams-Brabant), Nieuwerkerken (Limburg) en

Diepenbeek (Limburg) werden wolven genetisch bevestigd via prooiresten, maar de kwaliteit van het

DNA was onvoldoende om een volledig genotype te bepalen. Daarnaast waren er in de provincies

Antwerpen en Vlaams-Brabant nog bevestigde zichtwaarnemingen met beeldmateriaal, deze kunnen

uiteraard evenmin toegewezen worden aan een bepaald individu.

https://www.inbo.be/inbo/roofdiernieuws-30/
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Overzicht van alle betrouwbaar beoordeelde waarnemingen van wolven (C1-C2) van het monitoring

jaar 2021-2021. Alle prooiresten die werden toegewezen aan de roedel Hechtel-Eksel zijn in blauw

gekleurd. Het enige verkeersslachtoffer van de roedel dat centraal in het territorium te noteren viel

staat afzonderlijk ingekleurd (GW2434m).

https://www.inbo.be/inbo/roofdiernieuws-3-wolvenspecial/rapportage-voorkomen-van-wolven-in-vlaanderen/
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Voorkomen van wolf in Vlaanderen in het monitoringsjaar 2021-2022 volgens de Centraal-Europese

monitoringsstandaard. Een hok wordt ingekleurd na drie C2-waarnemingen of één C1-waarneming.

Voor de kaart van Vlaanderen gebruiken we UTM-hokken, voor de Europese rapportage gebruiken we

een EU-grid.

Alle kaarten van de voorbije monitoringsjaren zijn steeds raadpleegbaar op deze website.

https://www.inbo.be/inbo/roofdiernieuws-juli-2021-monitoringsjaar-wolf-2020-2021/tabel-en-verspreidingskaartjes/
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Dispersie van twee jaarlingen uit de Hechtel-Eksel roedel in kaart

gebracht

In Roofdiernieuws 30 (februari 2022) schreven we al hoe twee wolven die in 2020 in de roedel Hechtel-

Eksel geboren waren op dispersie vertrokken in de winter 21-22. Intussen hebben we meer data van de

genetische staalnames uit de buurlanden ontvangen en kunnen we de trajecten van GW1954m en

GW1924m op kaart tonen tot op respectievelijk 18 maart en 15 maart 2022. Hierna zijn deze wolven van

de radar verdwenen, nu al ruim een half jaar. Gezien de lopende intensieve genetische monitoring van

de wolvenpopulatie laat dit vermoeden dat deze wolven (ge)dood zijn.

https://www.inbo.be/inbo/roofdiernieuws-30/ontwikkelingen-in-de-hechtel-eksel-roedel-dispersie-van-jonge-wolven/
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Half januari 2022 vertrok GW1924m (geboren in 2020) uit zijn geboorteroedel in zuid-oostelijke

richting. Hij bleef een maand rondtrekken in de buurt van de Hoge Venen (langs de randen van het

territorium van de daar aanwezige roedel) en de Eifel. Op 23 februari werd zijn DNA opnieuw

aangetroffen in het ouderlijk territorium, op een Shetlandpony in Opglabbeek.
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Na zijn uitstap naar de Hoge Venen en de Eifel vertrok GW1924m al snel in de andere richting. Vier

dagen nadat zijn DNA werd aangetroffen in Opglabbeek dook hij al op in de Nederlandse provincie

Gelderland. Op 8 maart was hij aan de Duitse Waddenkust en op 15 maart werd hij voor het laatst

bemonsterd in het zuiden van Nedersaksen.

GW1954m (eveneens geboren in 2020) vertrok in december 2021 in noordwestelijke richting, liep een

rondje op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland (waar hij gefotografeerd werd) en keerde

vervolgens terug naar de regio rond de Kalmthoutse Heide (waar hij op de dokken van Antwerpse
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haven botste). Op hetzelfde moment waren nog twee andere mannelijke zwervers aanwezig in de regio

Kalmthout (waaronder een Alpiene wolf). Na wat heen en weer geloop in de regio en een oostwaartse

uitstap naar de omgeving Tilburg, liep hij opnieuw westwaarts, hij werd het laatst bemonsterd op

Zuid-Beveland op 18 maart 2022.
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Het lopende monitoringsjaar (1 mei 2022 - 30 april 2023): negen welpen en twee jaarlingen in de

roedel Hechtel-Eksel

Dankzij niet-invasieve monitoring met strategisch gepositioneerde cameravallen weten we dat wolvin Noëlla (1479f) dit jaar geworpen heeft tussen 17 april

(hoogdrachtig) en 20 april (niet meer drachtig). We willen nogmaals benadrukken dat we bewust niet op zoek gaan naar het nest, vermits dit verstoring

zou zijn en een verhuis kan uitlokken, maar wachten tot de jongen voor onze camera’s verschijnen of tot ze gezien worden. 

Noëlla had 9 welpen dit jaar. Dat laat zijn sporen na, zoals te zien is in deze beelden van 18 juni 2022 (video INBO-ANB)

Dit jaar duurde het tot 3 juni voor we voor het eerst een glimp opvingen van twee welpen die een terreinweg overstaken. Op 14 juni telden we drie welpen

op videobeelden van een cameraval, drie dagen later telden we er vier en op 20 juni stond de teller al op acht. Op 20 juli konden we negen welpen tellen

in één videofragment van 20 seconden. 
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Negen welpen in één videofragment van 20 seconden, 20 juli 2022. (video INBO-ANB)
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De Hechtel-Eksel roedel telde eind oktober nog 13 wolven: 9 jongen, 2 jaarlingen en het ouderpaar. (video INBO-ANB)

 

Naast de negen welpen waren er het hele voortplantingsseizoen ook twee jaarlingen aanwezig: GW2435m en GW2807m, zij hielpen mee de nieuwe welpen

grootbrengen. Op deze video zijn August, een jaarling en een aantal pups te zien op 5 juli 2022. Ze onderwerpen de wildcamera aan een grondige

inspectie. (video INBO-ANB)

Intussen hebben we alle negen welpen genetisch geïdentificeerd via staalnames van uitwerpselen. We hebben dit jaar zes mannetjes en drie vrouwtjes.

Enkele kregen al hun codes GW2935m, GW2936f, GW2937m, GW2959m en GW2960m. Voor de andere is het nog even wachten tot we de code krijgen

van het Senckenberginstituut.

Op 11 december 2022 viel een eerste verkeersslachtoffer: een vrouwelijke welp. Bij de autopsie bleek dat het hier ging om een gezond dier van 26

kilogram.

De laatste definitieve tanden waren aan het doorkomen, wat wijst op een jong dier, en bevestigt in combinatie met de plaats van het ongeval dat dit

een van de negen welpen van 2022 van de roedel van Hechtel-Eksel is. Ook de pulpa-holte van de hoektanden, de slijtage van de snijtanden (laterale

lobben nog duidelijk aanwezig) en de groeischijven van de beenderen zoals zichtbaar op de RX bevestigen dat dit dier minder dan één jaar oud is.

De wolf vertoonde verschillende schaafwonden, en breuken aan dijbeen, voorpoot en bekken, alle opgelopen bij de aanrijding. De aanrijding was de

doodsoorzaak.

De maag van de wolf bevatte everzwijn en appel.

Op de resultaten van het genetisch onderzoek is het nog even wachten.
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Autopsie van het verkeersslachtoffer van december 2022 (foto INBO)

Voorlopig werden nog geen nieuwe zwervers vastgesteld in Vlaanderen in het lopende monitoringsjaar, maar daar kan snel verandering in komen.

Winter: seizoen van veel beweging in de wolvenpopulatie…
De komende weken zullen er zo goed als zeker opnieuw zwervers opduiken verspreid over Vlaanderen, jonge wolven uit andere roedels in het buitenland,

op zoek naar een eigen territorium. Ook een deel van onze roedel zal al aan het zwerven slaan, en de roedel zelf heeft een grotere actieradius in de

wintermaanden. Niemand hoeft dan ook versteld te staan als er wolven opduiken in gemeentes waar er de rest van het jaar weinig wolvenactiviteit is. De

leden van een wolvenroedel lopen trouwens vaker apart of in kleine groepjes dan samen. Een waarneming van een groepje van drie of vier wolven een

gemeente verder dan gewoonlijk betekent dus uiteraard niet dat er plots een nieuwe roedel van drie wolven is bijgekomen…
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LCIE rapport: assessment of the conservation status of the Wolf

De Conventie van Bern is de hoeksteen van natuurbescherming in heel Europa, ook buiten de

Europese Unie. Om de toestand van de wolf te beoordelen is er een nieuw rapport verschenen voor de

Conventie van Bern dat een overzicht geeft van aantallen wolven per land, maar ook hoe goed (of

slecht) de toestand is van de verschillende Europese populaties, alsook welke de grootste bedreigingen

zijn, en welke impact wolven op vee hebben.

Als beschermde diersoort wordt de wolf in de meeste Europese landen intensief gemonitord. Dat

gebeurt niet altijd op dezelfde wijze zodat het vaak moeilijk is de aantallen (individuen/roedels) en

het voorkomen van schadegevallen te vergelijken tussen de verschillende landen. Ondanks deze

beperkingen geeft dit Assessment of the conservation status of the Wolf (Canis lupus) in Europe het

meest volledige overzicht van de situatie weer.

Het hoeft niet te verbazen dat de nummer één bedreiging voor de wolf ook op Europese schaal het

transport is.

Voor Vlaanderen heeft ook het INBO informatie geleverd voor deze publicatie van het Large Carnivore

Initiative for Europe, een onderdeel van de IUCN Species Survival Commission met de hulp van het

Istituto Ecologia Applicata, Roma.

 

https://lciepub.nina.no/pdf/638036032684557257_LCIE%20CoE%20Wolf%20status%20report%202022.pdf
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Transport (wegen en spoorwegen) zijn de meest frequent voorkomende bedreiging van de wolf in

Europe (grafiek uit de publicatie)
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Advies over de aanpak voor de niet-schuwe wolf op de Hoge

Veluwe

Op de Hoge Veluwe in Nederland is meermaals vastgesteld dat een jonge wolf dicht bij mensen komt.

Er is ook melding van jonge wolven die nieuwsgierig gedrag vertonen. Hierbij valt op dat bezoekers

weinig tot geen aanstalten maakten om afstand te houden.

Hoewel er geen sprake is van agressie, is dit een eerste stap naar een voor mensen gevaarlijke situatie.

In het Nederlandse wolvenplan is een procedure uitgewerkt om eventuele niet-schuwe wolven af te

schrikken. In dit advies beoordelen we of de huidige handhaving op de Hoge Veluwe gebeurde volgens

de procedure en hoe deze probleemsituatie best aangepakt wordt. Het is in elk geval essentieel dat

bezoekers duidelijke richtlijnen krijgen over hoe om te gaan met een nieuwsgierige jonge wolf.

>> Lees het integraal advies 

 

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/advies-over-de-aanpak-voor-de-niet-schuwe-wolf-op-de-hoge-veluwe
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Veranderingen in het dieet van bunzing en steenmarter

In de vorige edities van Roofdiernieuws presenteerden we al twee papers (Van Den Berge et al., 2021,

Van Den Berge et al. 2022) binnen een drieluik over de voedselecologie van kleine en middelgrote

roofdieren in Vlaanderen. De maaginhouden van de vele verkeerslachtoffers die over de jaren heen

door het Marternetwerk werden ingezameld dienden als basis voor deze drie papers.

Het sluitstuk van het drieluik werd dit voorjaar gepubliceerd in Global Ecology and Conservation:

Shifting dietary habits linked with contrasting population trends of two sympatric mustelids (Martes

foina and Mustela putorius) over 16 years.

In deze paper focussen we op de voedselkeuze van steenmarter en bunzing tussen 1998 en 2013. Toen

we begonnen marterachtigen in te zamelen in 1998 was de bunzing nog zeer algemeen en stond de

steenmarter aan het begin van de rekolonisatie van Vlaanderen. Tegen 2013 was steenmarter

gebiedsdekkend aanwezig in Vlaanderen en was de bunzingpopulatie fors afgenomen.

https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1440-1703.12276
https://www.belgianjournalofzoology.eu/BJZ/article/view/97
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235198942200110X
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Bunzing (foto Lars Soerink - Vildaphoto)



Veranderingen in het dieet van bunzing en steenmarter | Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek
Gemaakt op 21/12/2022

Steenmarter (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Beide marterachtigen vertoonden gedurende deze periode van tegengestelde populatietrends

duidelijke wijzigingen in hun dieet. Het aandeel fruit, granen en haasachtigen in het dieet van

steenmarters nam in de loop der jaren duidelijk af, ten voordele van het aandeel keukenafval. Bij
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bunzings zagen we dan weer een afname van vogels, knaagdieren en andere zoogdieren in hun dieet,

ten voordele van het aandeel amfibieën. Beide soorten zijn zich in de loop der jaren sterker gaan

specialiseren op bepaalde voedselitems.

Steenmarters kunnen duidelijk profiteren van hun aanpassingsvermogen en flexibele dieetkeuze. Door

de breedte van hun - eerder omnivoor - dieet kunnen ze zich goed handhaven in het sterk

verstedelijkte Vlaamse landschap, getuige de toename van keukenafval in hun dieet. Bunzings

daarentegen zijn kwetsbaarder door hun meer gespecialiseerd carnivoor dieet. Deze soort gaat in heel

Europa achteruit, de oorzaken zijn een complex samenspel van factoren en kunnen verschillen van

regio tot regio. Voor Vlaanderen speelt de abrupte crash van de konijnenpopulatie door het RHD-virus

waarschijnlijk een grote rol, in combinatie met schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Dit

laatste heeft een negatieve impact gehad op het voorkomen van typische bunzingprooien zoals

woelmuizen én op het voorhanden zijn van schuilmogelijkheden voor bunzings: perceelsgrenzen,

houtkanten, bosjes, overhoekjes. Door de verdere verstedelijking, met ook in het landelijk gebied een

stijgende bewoningsgraad, is ongetwijfeld ook de competitie tussen inheemse roofdieren en

huiskatten toegenomen. In Vlaanderen leven naar schatting 75 huiskatten per km² (FOD economie,

2010). Mogelijk speelt ook hybridisatie met fretten een rol, een steekproef bij Vlaamse bunzings leerde

dat 15 % uiterlijke kenmerken van hybridisatie met fretten vertoonde. Bruine rat is in Vlaanderen,

gekenmerkt door lintbebouwing en verspreide landelijke bewoning, een talrijk aanwezige prooi voor

zowel steenmarters als bunzings - maar bruine ratten worden intensief bestreden met rodenticiden.

We konden eerder al aantonen dat een zeer groot aandeel van Vlaamse steenmarters en bunzings

verontrustend hoge concentraties residuen van rodenticiden in de lever bevatten (Baert et al. 2015).

Bunzings zijn mogelijk kwetsbaarder voor de gevolgen van secundaire intoxicatie dan steenmarters.

De combinatie van habitatverlies en een algemene afname van (onvergiftigde) kleine zoogdierprooien

in het landschap hebben bunzings wellicht gedwongen om zich terug te trekken in de meest optimale

habitats zoals moerasgebieden, beek- en riviervalleien, met veel amfibieën als preferentiële prooi.

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/secondary-poisoning-in-polecat-mustela-putorius-and-stone-marten-martes-foina
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