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Wolven in Europa: 2020

www.LCIE.org

2011: c 12 000 ind.

2020: > 17 000 ind.

2022: 19 000 ind. voor EU
(23500 voor heel Europa ex Rusland)



Wolven in Duitsland

Habitatmodellen suggereren potentie 
voor  700-1400 roedels in Duitsland 

222 inw/km2

Vgl Limburg: 335 inw/km2

Data: Lupus / DBBW Ilka Reinhardt



Opmaak gezamenlijke monitoringskaarten
Samenwerking binnen BeNeLux en Duitsland
Gegevens vanaf 2010

Wolvenkaart Benelux

Link

https://wolvesmap.zoogdiervereniging.nl/?locale=nl
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Roedel Hechtel-Eksel:
Sinds 2018 wolvenpaar
Sinds 2020 voortplanting
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Roedel Hechtel-Eksel:
Jongen 2020:
• 2 verongelukt (1 in Peer, 1 in Hechtel-Eksel)
• GW1963m vermist sinds april 2021
• GW1924m zwervend richting Eifel, Duitse wadden,… (zie verder)
• GW1954m zwervend richting Kalmthout, Zeeland,… (zie verder)

Jongen 2021:
• 4 verongelukt (1 in Peer, 3 in Nederland) (allemaal mannetjes)
• GW2379m, GW2432m, GW2433m, GW2434m
• 2 mannetjes nog aanwezig GW2435m, GW2807m

Jongen 2022:
• Minstens 9, o.a. GW2935m, GW2936f, GW2937m

Wolven in Vlaanderen



Roedel Hechtel-Eksel:
Intensieve monitoring (cameranetwerk, pootafdrukken, 
uitwerpselen, schadegevallen, zeldzame zichtwaarnemingen)
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Roedel Hechtel-Eksel:
Intensieve monitoring (cameranetwerk, pootafdrukken, 
uitwerpselen, schadegevallen, zeldzame zichtwaarnemingen)
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Dispersie uit de roedel: 
voorjaar 2022
GW1924m



Dispersie uit de roedel: 
voorjaar 2022 
GW1924m



Dispersie uit de roedel:
winter 21-22
GW1954m



Gaat het aantal wolven steeds blijven stijgen (zoals everzwijnen)?
Wolven zijn territoriaal
Territorium gemiddeld 200 km² groot (hier 400 km²)
Binnen territorium een paar met enkele jaarlingen + welpen
Binnen territorium voldoende voedsel + rust nodig (= zeldzaam in 
Vlaanderen)
Beperkte kansen voor roedels in Limburg en Noord-Antwerpen 
(grensoverschijdend)
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Start van dispersie – wolven kunnen overal opduiken (zwervers)

➔ ≠ probleemwolven
➔ ≠ niet-schuwe wolven
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Een veelbesproken thema

Sterk gepolariseerd

VS

Vele (kritische) vragen vanuit parlement, sectoren, burgers,…

Populair op social media



Vlaams wolvenplan

Doel: Bescherming van en samenleven met wolven 

Opmaak door Natuur en Bos en INBO

O.b.v. overleg met betrokken sectoren

Thema’s:
• Communicatie en voorlichting
• Schadepreventie
• Schaderegeling
• Monitoring en bescherming
• Probleemgevallen (hybridisatie, …)
• Samenwerking/overlegplatform



Overleg en transparantie
• Wolvenplatform

• Wat: Opvolgen en voeden wolvenbeleid en implementatie
• Wie: Landbouw-, jacht-, natuur- en jeugdsector, private eigenaars, VVSG, VVP, 

Vlaamse overheid (ANB, INBO, L&V)

• Burgemeesteroverleg N-Limburg
• Wat: Informeren & consulteren, afspraken ifv communicatie en sensibilisering
• Wie: Lokale besturen in wolvenleefgebied meermaals geconfronteerd met schade

• Sector of thematisch overleg
• Wat: Specifieke problematieken en thema’s (landbouw, communicatie, …)
• Wie: Sectoroverleg landbouw, Wolf Fencing Team, WBE’s,…

• Internationaal ambtelijk wolvenoverleg
• Wat: Jaarlijks en grensoverschrijdend i.f.v. kennisuitwisseling en samenwerking
• Wie: Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk

• Bilateraal overleg
• Wat: Specifieke vragen, verkennen bijkomende afspraken/samenwerking…
• Wie: Burgemeesters, sectororganisaties, partners VAPEO, terreinbeheerders, …



Protocol probleemwolven
‘Interventieprotocol probleemsituaties wolf’

• Begin januari ’21 door minister uitgevaardigd
• Ontwerpen afgestemd met actoren
• Probleemsituaties vs probleemwolf
• Opsplitsing tussen

• Interactie wolf en mens
• Interactie wolf en vee
• Interactie wolf en hond

• Evaluatie lopende



• Vele kwesties die regelmatig terugkomen als vraag of suggestie 
• aanleiding voor verbetering/detaillering wolvenbeleid
• vermijden van misverstanden en desinformatie
• tbv afgestemde/gezamenlijke communicatie (Q&A)

• Lijst op basis van overleg met stakeholders

• Antwoorden obv maatschappelijke, ecologische en juridische elementen:
• Mogelijk om wolf/wolven te vangen en te verplaatsen?

• Mogelijk om territorium wolven (tijdelijk) af te rasteren?

• Objectivering schadevaststelling?

• Mogelijk om wolven te zenderen/chippen?

• Hoe wolfproof is wolfproof omheining?

• …

• Levend document: Te allen tijde aanpasbaar met bijkomende kwesties en nieuwe 
inzichten (update via wolvenplatform).

• Ontwerpdocument werd teruggekoppeld met betrokken actoren

• Document wordt momenteel afgewerkt om vervolgens te communiceren

Kwestielijst wolf



Sensibilisering en communicatie

Infoavonden burgers & 
veehouders

Activiteiten zoals 
(kinder)wandelingen

Mobiele expo

Demo-dagen preventieInfofolders en website

www.natuurenbos.be/wolven

http://www.natuurenbos.be/wolven


Schade en preventie

Zeer belangrijk i.f.v. draagvlak dus prioritair om op in te zetten
Preventie:

Subsidieregeling particulieren (ANB) en professionelen 
(Departement L&V)

Belangrijk: enkel binnen risicozone!

Ondersteuning via Wolf fencing team (WFTB)
Infoavonden, folders, demodagen,…



Schade en preventie

Schade
Schadevergoeding indien wolf bevestigd na schadevaststelling

Belangrijk: overal in Vlaanderen!



s

% FO prooi-items per seizoen

“Uit de praktijk blijkt dat elektrische omheiningen nagenoeg 
100% beschermen tegen aanvallen van wolven”


