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Al bijna heel het jaar wordt samen met het
televisieprogramma ‘Dieren in Nesten’ ge-
werkt aan een ambitieus project waarbij
we de extreem zeldzame en schuwe lynx in
België op film proberen vast te leggen.
Toen eind juli in het Naamse dorpje Ge-
dinne in korte tijd enkele schapen werden
doodgebeten én de lokale dierenarts er
van overtuigd was dat een lynx de dader
was, leek dit een unieke kans om mis-
schien toch een glimp op te vangen van
Europa’s grootste katachtige. Een boer
had een net doodgebeten schaap speciaal
voor ons laten liggen, maar spijtig genoeg
moesten we na het bekijken van de bijt-
sporen besluiten dat een lynx zeker niet de
schuldige was. Ons leek het eerder om
een ontsnapte hond te gaan. Toch was het
zeker de moeite een trailcam, gericht op

het kadaver, op te hangen. Deze camera’s
beginnen te filmen wanneer een dier pas-
seert, en wie weet leverde het wel een leuk
TV-verhaal op…
Enkele dagen later keerden we terug, en
overal in de weide lagen plukken vacht en
beenderen verspreid. Van het kadaver zelf
bleef niets meer over! Op het allereerste
beeld zagen we een “hondachtig” dier
richting het kadaver lopen. Onmiddellijk
viel het schuwe gedrag op en toen het
dichterbij kwam en dus duidelijker in beeld
verscheen, durfden we voor de eerste
maal het woordje “wolf” uit te spreken...
Heel schichtig begon het roofdier aan het
kadaver te ruiken, trok enkele plukken
vacht uit en sleepte het uiteindelijk hele-
maal uit beeld. De twee volgende nachten
liep het dier nog een keer door het beeld,

maar vanaf toen ontbrak elk spoor. Omdat
we al begonnen te vermoeden dat we mis-
schien de eerste beelden van een Belgi-
sche wolf hadden gemaakt, hingen we
achteraf nog camera’s op, onder andere
aan de wissel waar de wolf de weide in-
ging. Helaas zonder resultaat. Van het dier
werd niets meer gehoord of gezien.

De beelden werden achteraf getoond aan
wolvenautoriteit Eric Marboutin, die het
met zekerheid als wolf kon determineren!
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Is de wolf terug 
in België?

De Belgische wolf in de camera-val. Foto Dieren in Nesten


