
Jonge wolven zwerven door heel Europa. Ze kunnen zich gemakkelijk 
verplaatsen. Zeker nu veel mensen ‘in hun kot’ blijven.

Vorig jaar werden in de Hoge Venen 
twee wolven gespot. Ondertussen 
lopen er al zes rond. België is een 
kruispunt voor de wolven die uit 
het zuiden en het oosten komen. De 
wolven zwerven door Europa. Ze 
gaan op zoek naar een partner. Dat 
is als zoeken naar een speld in een 
hooiberg. We weten dat wolven een 
uitstekende reukzin hebben. Maar 
hoe ze elkaar in zo’n uitgestrekt 
gebied vinden, blijft een mysterie.

Twee soorten

Wolven wonen elk in hun eigen 
gebied. Er is de bergwolf. Die komt 

uit Frankrijk. En woont, rara, in de 
bergen. De laaglandwolf verblijft het 
grootste deel van de tijd in Duits-
land. In het voorjaar paren wolven. 
Dan gaan ze op zoek naar elkaar. 
Meestal zoeken de wolven elkaar in 
hun eigen leefgebied. Maar dat is 
dus veranderd. Dat de verschillende 
soorten wolven elkaar ontmoeten is 
positief. Meer dan 200 jaar lang leef-
den ze gescheiden van elkaar.

August en Noëlla

Het Agentschap Natuur en Bos 
houdt de populatie wolven in het oog. 
Zo plaatsen ze in hun leefgebieden 

camera’s. Eind april werd gezien dat 
wolvin Noëlla zwanger is. August 
woont al langer in België. Noëlla 
daagde hier vorig jaar voor het eerst 
op. Nu blijkt ze dus zwanger te zijn. 
Een zwangerschap duurt bij een wol-
vin twee maanden. Ze werpt vier tot 
vijf welpen. De welpen blijven de eer-
ste maanden in de nestplaatsen. Hoe 
groot de roedel zal zijn, weten we pas 
dit najaar. Het leefgebied wordt voor-
lopig afgesloten. Het is dus nog even 
spannend afwachten. 

Meer weten? Of een wolf gespot? 
Meld het bij www.welkomwolf.be

Dit voorjaar maakten de camera’s ook overdag 
een beeld van wolvin Noëlla in Limburg. (Foto Belga)
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