CaLutra
Nieuwsbrief 22
Jaargang 16 (2012)
Nummer 2

(Foto: Jeroen Reinhold).

CaLutra 22 – Jaargang 16 (2012) – nummer 2

Colofon
CaLutra is een uitgave van de Bever- en
Otterwerkgroep CaLutra, onderdeel van de
Zoogdiervereniging.

Inhoud

Redactie
Hans Hollander
e-mail: CaLutra@gmail.com
post: p/a Zoogdiervereniging
Postbus 6531
6503 GA Nijmegen

Artikelen
3 Bevers als buren – Jeanette Boogmans3
6 Hoe gaan oeverbeheerders om met de
bever? – Jeroen Reinhold
6 Bevers waarnemen vanuit de kano – Peter
Twisk
8 Bevers in de Hengforderwaard aan de IJssel
– Nannike Buvelot
9 Impressie landelijke zoogdierdag – Peter
Twisk

De redactie houdt zich niet verantwoordelijk
voor de inhoud van geplaatste artikelen. De
redactie houdt zich het recht voor ingezonden
artikelen in te korten of te redigeren (of in
uitzonderlijke gevallen niet te plaatsen).

Fibertjes
11 Limburgse bever laat zich bewonderen…
11 Bevers Meinerswijk
12 Unieke beverdammen gevonden langs
IJssel
12 Twee bevers in een natuurgebied bij Zwolle
– Robert Pater

Artikelen insturen
Teksten (platte tekst) kunnen aangeleverd
worden via email. Foto’s, afbeeldingen en
grafieken bij voorkeur niet opnemen in de
tekst, maar afzonderlijk per email toesturen.
Copy-sluitingsdatum CaLutra 23:
1 september 2012

Lutraatjes
13 Laatste otter uit Doesburg krijgt gezelschap
13 Otter uitgezet bij Doesburg
14 Eerste van tien otters uitgezet bij Doesburg

Bestuur CaLutra
Jolanda Snellenberg
- voorzitter
Gerrit Kolenbrander - secretaris
Cynthia Lange
- penningmeester
Hans Hollander
- redactie CaLutra
Hans Bekker
- bestuurslid
Jacob van Olst
- bestuurslid
Correspondentie via de mail:
CaLutra@gmail.com

Nieuws uit de vereniging / de werkgroep
15 Van de voorzitter
15 Even voorstellen: wie is Hans Bekker?
16 Oproep bevertellingen Biesbosch
17 Oproep meetnet otter
18 Beverwerkgroep IJsseldal
19 Provinciale coördinatoren

Adreswijzigingen kunnen rechtstreeks
doorgegeven worden door te mailen naar:
leden@zoogdiervereniging.nl.

2

CaLutra 22 – Jaargang 16 (2012) – nummer 2
Bevers als buren
Een aantal jaren geleden bivakkeerde een bever een tijdje in de Ossenwaarden, recht tegenover de
stad Deventer. Het beest trok weer verder en helaas mistte ik deze unieke kans om “in mijn
voortuin” een bever te zien. Op een kwartier fietsen van mijn huis zijn thans in twee richtingen
burchten te bezoeken. Nabij Olst liggen de meeste burchten in het niet vrij toegankelijke reservaatsgebied, maar eentje ligt in de buurt van de vogelkijkhut en is gemakkelijk in de gaten te houden
vanuit deze hut. Van de vier keer observeren in de avondschemering, had ik drie maal beet. De bever
kwam steeds rond negen uur vanuit de walkant aan zwemmen en stak dan het water over in de
linker richting. Je kon er je klok op gelijk zetten.
Geluk delen
Toen ik manlief z’n eerste bever wilde laten zien, kwam het kreng niet opdagen. Wel genoten we van
de prachtige zonsondergang, het gebabbel van de reiger- en aalscholverkolonie, het geplons plus de
boven-water-komende vinnen van paaiende brasems en het verschijnen van de eerste vleermuis. Om
tien uur werd het steeds donkerder, bij iedere grote V in het water hadden we een opleving. Het
bleken steeds eenden te zijn en de grote knager liet zich niet zien. De keer ervoor verliep heel
anders. Samen met mijn broer belandde ik pas tegen half negen in de vogelhut. Na een minuut of
tien zag ik met het blote oog iets vreemds achter op de plas. Het model kwam niet overeen met gans
of eend. Ik richtte mijn kijker en werd helemaal blij; een ree stak de plas over! Waarschijnlijk kon ze
nog net lopen, want de hele kop stak boven het water uit. Onze avond kon niet meer stuk.

De gang naar de eerst ontdekte burcht, die bloot kwam te liggen bij laag water (Foto: Jeannet
Boogmans).
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Net na negenen zag ik een raar stuk tak in de buurt van de burcht drijven. De vorm klopte met die
van een juveniele bever, het leek zelfs of we een stukje staart zagen. Het hing roerloos in het water
waardoor we concludeerden dat het toch een tak was. Op dat moment zwom hij sierlijk weg. In een
half uur tijd twee bijzondere ervaringen, zo efficiënt is waarnemen zelden.
Bever verkast
Aan de andere zijde van de IJssel, in Zuidelijke richting, is in de winter van 2010/2011 een burcht
gelokaliseerd; tijdens het wilgen knotten zijn knaagsporen gevonden. Met een cameraval werd de
bever vastgelegd, terwijl hij over het ijs liep en een tak meesleepte. Ook een tweede burcht en een
aantal legers lagen in dezelfde omgeving. Toen het water in een latere periode ging stijgen, waren we
zeer benieuwd waar “onze” bever zou blijven. Op een oude verdedigingswal in de uiterwaarden zat
een hol. Het lag bijna op het hoogste punt, tussen de wortels van een meidoorn. Het hol was
gedeeltelijk bedekt met takken, waarvan een aantal nog vrij vers. Het was spannend om op deze
manier het winter-overleven van de bever te reconstrueren. Iets noordelijker, net onder de A1, bleek
eveneens een burcht te zitten. Het grappige was, dat de bever hiermee een gemeente- en
provinciegrens was overgezwommen. Of het één Wilpse bever was, of meerdere, is mij niet helemaal
duidelijk. Bij tellingen in augustus werd de bever onder de A1 nog gesignaleerd. Afgelopen winter
waren er geen knaagsporen nabij de burcht en geen loopsporen op het met dunne sneeuw bedekte
ijs. Waarschijnlijk heeft de droge periode in de lente van 2011 de bever hier parten gespeeld. De
burchten zijn droog gevallen en het waterniveau in de plas is te ver gedaald. Recentelijk ben ik langs
de A1 burcht gefietst en zag ik een zwemspoor door de gele plompbladeren heen lopen, recht naar
de burcht. Het zag er hetzelfde uit als toen deze werd bewoond, dus wie weet is hij of zij weer in het
zomerhuisje getrokken.
Jeanette Boogmans/Zebrarups Natuureducatie/Zoogdierenwerkgroep IVN Deventer en de
Beverwerkgroep Overijssel, zebrarups@home.nl

De zwemgang/geul door de gele plomp bij de burcht onder de A1 (Foto: Jeroen Kloppenburg)
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De eerst ontdekte burcht in de Wilpse klei (Foto: Jeannet Boogmans).
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Hoe gaan oeverbeheerders om met de bever?
De beverpopulatie in Nederland groeit. Precieze getallen zijn me niet bekend, maar in Flevoland
werd in 2011 nog een groei van 20% bereikt ten opzichte van het jaar ervoor (gemiddelde van de
laatste 11 jaar is 17% groei per jaar). Als deze getallen indicatief zijn voor Nederland dan zwemmen
er over 4 jaar twee keer zoveel bevers rond als nu.
Toen de bever net uitgezet was in Nederland hoefden oeverbeheerders nauwelijks rekening te
houden met de bever. Nu de soort in tal van gebieden in Nederland verschijnt, in combinatie met de
verwachte groei, wordt het tijd dat oeverbeheerders goed gaan nadenken hoe zij om willen gaan met
de bever in hun werkgebied. Omdat de bever zwaar beschermd is via de Flora- en faunawet moet
tevens geopereerd worden met de wetgeving in het achterhoofd. Niet elke manier van optreden zal
dus mogelijk zijn.
In Flevoland groeit de populatie en daarmee ook het aantal keren dat bevers het werken aan de
oever lastiger maken. Bij de realisatie van natuurvriendelijke oevers moet nu vaak vanwege de
aanwezigheid van de bever gedeelten van de oever onbehandeld gelaten worden. Plaatselijk kunnen
de damwanden dan niet verdwijnen omdat de bever via een spleet in de damwand een burcht op de
oever geplaatst heeft. In de praktijk is dit ook geen groot probleem zolang de aanwezigheid van de
burcht in een vroegtijdig stadium meegenomen wordt in de planvorming.
Bevers die een burcht op een inspectiepad langs een kanaal realiseren vormen ook een uitdaging
voor de oeverbeheerder: zeker als de doorgang daarmee geblokkeerd wordt. Beverburchten zijn
strikt beschermd en het verwijderen van een burcht is geen eerste optie. Bekeken moet worden of
het inspectiepad verlegd kan worden of dat het andere deel van het inspectiepad bereikbaar is via
een omweg.
Ook omgeknaagde bomen in de watergang vragen aandacht. Wat gaat een oeverbeheerder ermee
doen en waarom? En wat te doen met dammen die in watergangen gebouwd worden?
Minstens vier waterschappen hebben dit probleem onderkent en hebben nagedacht hoe zij om
willen gaan met de bevers in hun werkgebied. Het betreft waterschap Roer en Overmaas, Peel en
Maasvallei, Rivierenland en Waterschap Zuiderzeeland. Van andere waterschappen is mij niet
bekend of zij nagedacht hebben hoe zij om willen gaan met de bever. Wil je eens zie hoe de
verschillende oeverbeheerders omgaan met de bever. Kijk dan even op hun websites. Wellicht ook
goed dat het waterschap bij jou in de buurt ook eens een beverprotocol maakt.
Jeroen Reinhold, Reinhold@landschapsbeheer.net
Coördinator bevertellingen Flevoland

Bevers waarnemen vanuit de kano
Sinds enkele jaren zijn er bevers aanwezig in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Dat stellen we
uiteraard vooral vast aan de hand van sporen. Maar de dieren zelf zien is natuurlijk een stuk
spannender en leuker. Bovendien is aan de sporen niet met zekerheid te zien of je met één, twee of
meer bevers te maken hebt. In de afgelopen maanden is door enkele leden van de
Zoogdierenwerkgroep ’s-Hertogenbosch ervaring opgedaan met het zoeken en observeren vanuit
kano’s, en deze ervaringen willen we graag met jullie delen.
Dat je vanaf het water andere informatie krijgt dan vanaf de oever bleek in november ’11 toen de
Zandmeren bij Kerkdriel per kano werden afgezocht op beversporen. In de twee daaraan
voorafgaande winters was een deel van dit gebied te voet afgezocht, maar werden nagenoeg geen
6

CaLutra 22 – Jaargang 16 (2012) – nummer 2
knaagsporen gevonden. Per kano kon eenvoudiger en sneller een groter stuk afgezocht worden en
bleken er op veel plaatsen duidelijke knaagsporen van bevers aanwezig. Het lijkt er dus op dat de
zoektochten te voet geen goed beeld hadden opgeleverd over aanwezigheid van bevers in dit gebied.
Dit voorjaar zijn pogingen gedaan bevers te observeren. De eerste keren gebeurde dat door op de
oever in de buurt van bewoningssporen te posten, later ook verschillende keren vanuit kano’s. De
meeste aandacht ging uit naar bevers in de Koornwaard. Te oordelen aan knaagsporen komen hier al
jaren bevers, maar er waren nog geen bewijzen voor bewoning gevonden. In oktober vorig jaar was
er een duidelijke toename van activiteit. De sporen liggen op het tracé waar de omleiding van de
Zuid-Willemsvaart zal komen, dus meer duidelijkheid over bewoning en over het aantal dieren was
gewenst. In april ’12 is daarom een week lang vanuit twee kano’s informatie verzameld over de
bevers in de Koornwaardplas. Door ’s avonds al redelijk vroeg (ongeveer 15 minuten voor
zonsondergang) aanwezig te zijn kon uit de richting waar dieren vandaan kwamen worden
opgemaakt waar hun onderkomen moest zijn. Al op de eerste avond werden één of twee
zwemmende bevers waargenomen, op redelijk korte afstand van de kano’s. Op de tweede avond
kwamen al vroeg (direct bij aankomst per kano) twee bevers de plas opgezwommen die in cirkels de
kano’s leken te inspecteren. De plaats waar hun hol of hut moest zijn werd daarmee al vrij duidelijk.
De daarop volgende dagen kon met zekerheid de hut worden gelokaliseerd, goed verstopt in een
over het water hangende wilg. Alle avonden werden bevers waargenomen, al was dat meerdere
keren alleen door hun geluiden en niet op het zicht. Niet alleen het waarnemen van de bevers, ook
het ’s avonds kanoën was een bijzondere ervaring.

Bever op de Koornwaardplas, gefotografeerd vanuit een kano (Foto: Andrea Almasi).
Sindsdien zijn nog enkele malen bevers vanuit kano’s geobserveerd. Bij een bezoek aan de Hedelse
Bovenwaard reageerden dieren veel schuwer dan op de Koornwaardplas. Dit zou verband kunnen
houden met andere scheepvaart: in de Bovenwaard komen vrijwel geen andere vaartuigen terwijl die
op de Koornwaardplas zeer regelmatig aanwezig zijn. Een andere reden daarvoor zou de besloten
‘baai’ waar de bevers huizen kunnen zijn. Door de kano’s zouden ze zich ingesloten kunnen voelen.
Het verzamelen van informatie over aanwezigheid van bevers per kano blijkt een duidelijke
aanvulling te zijn ten opzichte van wat je vanaf de oever kunt waarnemen. Een aanrader dus!
Namens de Zoogdierenwerkgroep IVN afd. ’s-Hertogenbosch
Peter Twisk, petertwisk@planet.nl
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Bevers in de Hengforderwaard aan de IJssel
Dit natuurgebied, dat alleen vrij toegankelijk is over een lage dijk naar de vogelkijkhut, ligt een aantal
kilometer ten noorden van Deventer. Een rustige uiterwaard met zand en klei en aalscholvers in de
hoge bomen. Witte reigers, bonte spechten, vele ganzen, eenden en ook hazen, reeën, vos,
steenmarter.
Vanaf 2007 monitoren we het gebied met regelmaat. Door middel van simultaantelling en
beversporendagen observeren we, hangen we geregeld cameravallen en zitten er mensen in de
vogelkijkhut. In 2010 en 2011 hebben we foto’s kunnen maken van jonge bevers en zijn ze ook ’s
nachts gefilmd. Zie hier een filmpje van 2,5 minuut:
(http://www.youtube.com/watch?v=lYSmquBaoUE&list=FLzrlwb3i8CwaD9i8k3H8iQw&feature=mh_l
olz.) Met zekerheid zat er afgelopen jaar een gezin; verse modder op twee burchten, veel
knaagsporen en zichtwaarnemingen. Er zijn 5 burchten, dagrustplaatsen en een hoogwater
vluchtplaats voor wanneer er echt hoog water is. Dit is een stevige boom waar zelfs een holletje op
twee meter hoogte zit. Drie beverdammen zijn er gevonden, van een meter breed. Voor het eerst in
180 jaar in Overijssel. Rtv Oost en de plaatselijke dagbladen hebben dit nieuws nog verspreid.
(http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=141279).
Ook in dit gebied gaat gegraven worden in het kader Ruimte voor de rivier. De Zoogdiervereniging
heeft een deskundig rapport voor de bever opgesteld. In mei 2012 is er overleg geweest door de
Beverwerkgroep IJsseldal, de hoofduitvoerder van Boskalis, de projectmanager en de ecoloog van
Witteveen en Bos. Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om het juiste moment te kiezen om te gaan
graven en ook de bever en de aalscholvers te ontzien. Rekening houdend met Natura 2000,
hoogwaterstanden, eventueel aanwezige jonge bevers, het broedseizoen van de aalscholvers en
wanneer het benodigde materieel aanwezig zal/ kan zijn. De afgesproken werkvolgorde is nu eerst de
bomen kappen in oktober. Vanaf november gaat er droog gegraven worden, vanaf het zuidelijke
deel. Later graaft een boot zich het gebied in om grond te verplaatsen en af te voeren. Drie burchten
worden echt ontzien en ook de hoogwatervluchtplaats, al wordt er wel letterlijk voor de deur
gegraven. De foerageerplekken van de bevers zullen wel komende winter mens-ontwijkend zijn. We
hopen dat de bever ondanks dit gegraaf in dit gebied blijft, want wij weten dat in februari het gebied
er kaal en weer rustig bij zal liggen, klaar voor ruimte voor de rivier en een nieuw seizoen broedsels.
Nannike Buvelot, nannikeb@planet.nl

(Foto: Beverwerkgroep IJsseldal, Nannike Buvelot).
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Impressie Landelijke Zoogdierdag van de Zoogdiervereniging in
Nijmegen
Op zaterdag 21 april jl. vond de landelijke zoogdierdag van de Zoogdiervereniging plaats. Het thema
was dit keer de bever. De dag vond plaats in een collegezaal van de Radboud universiteit in
Nijmegen. Hiermee hoop ik jullie een indruk te geven wat zo’n dag inhoudt en wat er aan informatie
over de bever aan bod kwam. Wat dit laatste betreft probeer ik niet volledig te zijn, want er werd
veel informatie over de bever gegeven.
2012 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bever’. Neeltje Huizenga, die
projectleider is bij deze vereniging, lichtte dit kort toe. Dankzij sponsoring door Kiwa kon er o.a. een
folder gedrukt worden en werden we begroet door een grote, vrolijke bever met hoge hoed.
Publiciteit rond dit themajaar richt zich op zowel het brede publiek als op professionals. Voor deze
laatste groep zal er in het najaar een symposium plaats vinden. Ook zal er een boek over de bever
uitkomen.
Een algemene inleiding over bevers in Nederland werd verzorgd door Vilmar Dijkstra. Al sinds 1990,
kort na de herintroductie van de bever in ons land, houdt hij zich met dit dier bezig. Voor mij
verrassende informatie was o.a. dat de bever een kwartier lang onder water kan blijven en gangen
graaft tot 10 of zelfs 25 m lang. Vilmar ging ook in op overlast die we nu of in de nabije toekomst van
de bever kunnen verwachten. Zo zullen er hier en daar bomen beschermd moeten worden tegen
vraat van de bever en kunnen dijken door bevers ondergraven worden. Vooral in perioden met hoog
water kan dit een risico vormen. In zo’n situatie worden bevers gedwongen hun normale
verblijfplaatsen te verlaten en kunnen ze een hol graven in een dijk. Door op plaatsen waar dit risico
speelt speciale hoogwatervluchtplaatsen te creëren is dit te voorkomen. Wellicht is dit ook voor de
Hedelse Bovenwaard van belang.
Gijs Kurstjens ging in op de ecologische effecten van bevers op hun omgeving. In heuvel- of
bergachtige gebieden kunnen bever zogenaamde bevervijvers maken met behulp van hun dammen.
Die vijvers kunnen geschikt leefgebied vormen voor o.a. veel libellen en amfibieën. Die lokken op hun
beurt weer soorten als de zwarte ooievaar. Sinds de bever in de Ardennen is geherintroduceerd
neemt deze vogelsoort daar snel in aantal toe. Gijs heeft de herintroductie van de bever in Limburg
begeleid en ervaarde dat voorlichting daarbij bijzonder belangrijk is.
Gijs verklapte ook dat kort geleden een begin is gemaakt met een tweede herintroductieprogramma
van otters in het rivierengebied. De kans dat wij deze soort rond Den Bosch tegen zullen komen zal
daarmee ook flink toenemen.
Cynthia Lange vertelde over haar onderzoek naar bevers in de Geldersche Poort. De beverpopulatie
lijkt hier te stagneren: er worden maar heel weinig jongen geboren. Mogelijk is dit het gevolg van
inteelt. Door groeiende beverpopulaties elders is te verwachten dat er snel vers bloed bij zal komen
waardoor dit probleem wellicht zal verdwijnen.
Jolanda Snellenberg, voorzitster van de bever- en (sinds kort ook) otterwerkgroep CaLutra van de
Zoogdiervereniging, vertelde over activiteiten van deze werkgroep. Na een korte ‘dip’ heeft deze
werkgroep een nieuwe start gemaakt en tegelijk haar werkterrein vergroot door zich ook op de otter
te richten.
Een zowel vermakelijke als interessante en leerzame bijdrage kwam uit Wallonië. Olivier Rubbers
heeft hier een bedrijf opgezet dat bevertoerisme organiseert. Daarbij richt hij zich niet alleen op
natuurliefhebbers maar probeert hij ook de ‘frigobox-toeristen’ (koelbox toeristen) te bereiken. Hij
doet dit o.a. door een programma aan de bieden dat de deelnemers uitdaagt en niet alleen
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informeert. De bever is inmiddels in België een populair dier, terwijl er in het begin van de
herintroductie veel weerstand was. Dit toeristenprogramma heeft daar zeer waarschijnlijk aan
bijgedragen. Desgevraagd vertelde hij dat de bever naar zijn ervaring bijzonder ongevoelig is voor
verstoring. Locaties die zeer regelmatig door toeristen worden bezochten laten een nog altijd
bloeiende beverpopulatie zien.
Freek Niewold ging in op het belang van bevers voor de aanwezigheid van otters. Hij vertelde gelijk
dat het een korte bijdrage zou worden als hij het daarbij zou laten. Daarom besprak hij ook de stand
van zaken voor wat betreft de herintroductie van de otter in Nederland. Het gaat inmiddels redelijk
goed met de otter, met naar schatting nu 50 dieren in ons land. Maar jaarlijks sterven er wel zo’n 1012 dieren, vooral door het verkeer. De hiervoor vermelde herintroductie van otters in het
rivierengebied, waarbij ook maatregelen genomen zullen worden om verkeerssterfte tegen te gaan,
lijkt dan ook niet overbodig.
Wat betreft de relatie tussen bevers en otters vertelde hij dat otters onder andere profiteren van
bevervijvers en beverhutten. Andersom kan het voorkomen dat een otter jonge bevers predeert.
Ton Eggenhuizen, ecoloog bij de gemeente Almere, vertelde over ervaringen waarbij mogelijk
conflicten zouden optreden met bevers in deze stad. Gelukkig blijkt een groenblauwe ecologische
infrastructuur in deze stad goed te werken en gaat stadsuitbreiding tot nu toe goed samen met
aanwezigheid van de bever. Zelfs bouwwerkzaamheden op maar enkele tientallen meters van een
beverhut leidden niet tot verstoring.
De dagsluiter was een film over de bever die gemaakt is door Willy de Koning. Deze dame was voor
haar plezier begonnen met het maken van filmopnamen, maar op den duur had ze zoveel materiaal
dat er een onderhoudende film mee was te maken. Voorafgaande aan de vertoning vertelde ze hoe
de film tot stand was gekomen en over haar persoonlijke ervaringen met bevers. Hoewel de vele
‘losse’ opnamen geen vloeiend verhaal vormen geeft de film wel een mooi beeld van gedrag van
bevers. Regelmatig is gedrag te zien dat verklaart hoe de sporen die we in het veld kunnen vinden tot
stand komen en zijn regelmatig geluiden die bevers maken te horen. Jullie kunnen deze DVD van me
lenen.
Al met al een heel afwisselende en leerzame dag, zeer de moeite waard.
Peter Twisk, petertwisk@planet.nl
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Fibertjes
Limburgse bever laat zich bewonderen
Bericht uitgegeven door ARK op zondag 22 april 2012
Midden-Limburg is door zijn vele grindplassen en beekmondingen een ideale woonplaats voor
bevers. Dit grootste knaagdier van Nederland heeft zich er de afgelopen 10 jaar dan ook flink
verspreid. Dit jaar kunt u de imposante knagers voor het eerst zelf bekijken in de Asseltse Plassen of
bij Koningssteen in Thorn.

Links: Beverdam in Limburg (Foto: Jos Hoogveld).
Rechts: Kanotocht langs beversporen (Foto: ARK).
Na een afwezigheid van meer dan 200 jaar voelt de bever zich weer thuis langs de Maas en haar
zijbeken. Dat is goed nieuws, want de bever vervult een unieke rol in de bos- en waterrijke natuur.
Als houthakker én bouwvakker zet hij het landschap naar zijn hand. Knagend zorgt hij voor meer
openheid in bossen. Als dammenbouwer creëert hij bovendien hogere waterpeilen in beekdalen.
Hierdoor kunnen verdroogde moerassen langs beken herstellen. Heel wat planten en dieren
profiteren daarvan.
Onder leiding van een deskundige gids worden de oevers per kano afgezocht op vraatsporen,
burchten en - wie weet - de bever zelf. De belangstelling voor deze kanotochten groeit gestaag. Een
bijzondere uitbreiding van het toeristisch aanbod in de regio. Meer informatie over kanotochten op
de website van Natuurlijk Asselt (http://www.natuurlijkasselt.nl/nederlands/index.php).
Marjolein Sterk, ARK

Bevers Meinerswijk
In de vorige nieuwsbrief stond een artikel over twee aanrijdingen van bevers in Meinerswijk in
Arnhem. Hier zijn als maatregel waarschuwingsborden geplaatst. Een waarnemer in Meinerswijk
heeft recent 3 bevers tegelijkertijd waargenomen. Dit houdt in dat er meer bevers zitten dan wij
hadden gedacht!
Gerrit Kolenbrander, g.kolenbrander@versatel.nl
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Unieke beverdammen gevonden langs IJssel
Voor het eerst in 180 jaar zijn in Overijssel beverdammen gevonden. De dammetjes werden ontdekt
door natuurliefhebbers in de uiterwaarden van de IJssel.
Omdat de bouwwerken zo bijzonder zijn, wordt niet bekend gemaakt waar de vondst precies is
gedaan. Enkele jaren geleden werden voor het eerst bevers aangetroffen langs de IJssel. Tussen
Kampen en Deventer leven nu naar schatting 8 dieren. De hoop is dat het aantal dieren snel uitbreidt
en dat er ook bevers gevonden gaan worden in de Vecht en in Nationaal Park Weerribben-Wieden.
In het radioprogramma Boeren Burgers Buitenlui is er dinsdag 20 maart uitgebreid aandacht voor de
vondst van de beverdammen (http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=141279).
Robert Pater, robertpater@versatel.nl

Twee bevers in een natuurgebied bij Zwolle
Tijdens sporenonderzoek in een natuurgebied bij Zwolle heb ik begin maart 2012 twee bevers
prachtig kunnen observeren. Ik heb er een aantal foto's en een paar filmpjes van kunnen maken.
Toen ik om 10.00 uur ‘s morgens niets vermoedend op dit tijdstip wat foto's van de burcht aan het
maken was, zwom er een plotseling een volwassen bever rechts van de burcht wat schichtig tussen
de takken doorkijkend. Enkele seconden later kwam vanuit de andere kant een tweede bever aan
zwemmen en deze dook de burcht in. Het lijkt mij goed mogelijk dat er dit jaar jongen op deze
burcht worden geboren. Verspreid over het gebied waren ook veel verse tot redelijk verse
knaagsporen te vinden. Het betrof zowel twijgen als jongere bomen, als ook bomen van 15 tot 25 cm
doorsnee. Ook de burcht en de hoogwatervluchtplaats zijn beide aangevuld met takken en
stammetjes. Er ligt zelfs een soort dam van aangevoerde takken en stammen bij de
hoogwatervluchtplaats.
Robert Pater, Robert.Pater@landschapoverijssel.nl
Coördinator Beverwerkgroep IJsseldal

Zwemmende bever (Foto: Robert Pater).
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Lutraatjes
Laatste otter uit Doesburg krijgt gezelschap
Bron: De Gelderlander, 27 maart 2012
DOESBURG - In Doesburg komen nieuwe maatregelen om de otterstand te bevorderen. Bij de stuw
aan de Barend Ubbinkweg komt een raster zodat otters niet de weg op kunnen. Bedoeling is ook dat
er een mannetje wordt uitgezet.
Nu leeft er rond Doesburg alleen nog maar een vrouwtje. De andere otters die er waren, zijn
gestorven of weggetrokken. De otters leven in de wateren en moerassen rond het stadje, in het
Duivense Broek en in de Beimerwaard bij Middachten bij De Steeg.

Otter uitgezet bij Doesburg
Bericht uitgegeven door ARK op donderdag 19 april 2012
In de omgeving van Doesburg is op maandag 16 april een jong ottermannetje vrijgelaten. Deze otter
is de eerste van minimaal 10 dieren die de Nederlandse otterpopulatie gaan versterken. Johan van de
Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds, verklaarde vandaag tijdens het symposium ‘Rijn in
Beeld’ vol trots dat de otterkolonisatie langs de IJssel en Oude IJssel beschouwd mag worden als
kroon op het ecologische herstel van onze Rijntakken. Hij voorspelt de otter een groene toekomst in
het rivierengebied en is graag bereid de kolonisten de helpende hand te bieden in de eerste jaren.

Vrijlating otter bij Doesburg (Foto: Michiel Schaap).
Het is ongeveer vijftig jaar geleden dat de otters in het rivierengebied uitstierven. In de
moerasgebieden van Noordwest-Overijssel en Friesland hielden ze het een paar decennia langer uit,
maar ook daar redden ze het uiteindelijk niet. Sindsdien zijn waterkwaliteit, natte natuur en de
maatschappij een stuk ottervriendelijker geworden, zodat in 2002 weer otters in de Kop van
Overijssel en in Zuidoost-Friesland werden geherintroduceerd. Dat verliep succesvol. Nederland
herbergt momenteel een populatie van ongeveer 60 otters. Deze leven in Noordwest-Overijssel en
Zuidoost-Friesland en verspreid door het land leven een aantal losse dieren.

Maatregelen bij knelpunt voor otter (Foto: Bart Beekers).
De nakomelingen zoeken nieuw leefgebied en laten opmerkelijke staaltjes van kolonisatie zien, zoals
het Doesburgse voorbeeld illustreert. De kolonisatie van de Oude IJssel bij Doesburg ging gepaard
met lief en leed. De otters kregen jongen, maar ook stierven drie dieren in het verkeer. De
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risicoplekken zijn intussen beveiligd, maar uit analyses van otteruitwerpselen bleek dat er nog maar
één of twee ottervrouwtjes voorkomen. Dringende behoefte aan een mannetje dus, en bijplaatsing is
mogelijk nu het leefgebied de afgelopen jaren veiliger is gemaakt. Het bijgeplaatste ottermannetje
komt daarom als geroepen.
Zie voor meer informatie: www.ottersinrivierenland.nl en www.rijninbeeld.nl.
Marjolein Sterk, ARK

Eerste van 10 otters uitgezet bij Doesburg
Bron: De Gelderlander, 4 mei 2012
DOESBURG - Rond Doesburg komt een nieuwe populatie otters. De eerste van minimaal tien dieren is
al uitgezet, zo meldt Ark Natuurontwikkeling. Rond Doesburg zit nog maar een enkele otter. Daarom
komen er nieuwe dieren bij.
Ark Natuurontwikkeling hoopt dat de nieuwe beesten gaan zorgen voor een zich voortplantende
populatie. Enkele van de otters die rond de Hanzestad leefden zijn doodgereden bij het oversteken
van wegen. Om dit te voorkomen zijn er ook fysieke maatregelen getroffen. Aan de Barend
Ubbinkweg heeft de gemeente gaas geplaatst, waardoor de otter de weg niet meer op kan. Eerder al
is dat gebeurd langs de provinciale weg langs Doesburg. Geprobeerd wordt om de otter die vijftig
jaar geleden uitstierf rond Doesburg, weer terug te krijgen in het rivierengebied.
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Nieuws uit de vereniging
Van de voorzitter
Het Jaar van de Bever is alweer een goed eind op weg en we hebben de eerste activiteiten achter de
rug! De Landelijke Zoogdierdag stond dit jaar in het teken van de Bever en was met ruim 120
deelnemers een groot succes. We hebben in ieder geval erg veel enthousiaste mensen gezien.
Ook de monitoringsprojecten zetten grote stappen vooruit. Afgelopen april heeft het bestuur met
alle regionaal coördinatoren om tafel gezeten tijdens een erg gezellige en leerzame dag in
Natuurpark Flevoland. De gaten tussen de coördinatoren beginnen gevuld te raken en er wordt hard
gewerkt om voldoende vrijwilligers te vinden voor de monitoring. Als het goed is hebben jullie
ondertussen allemaal een oproep ontvangen om mee te gaan helpen met het in de gaten houden
van de otter. Dat betekent niet dat we niet nog hard coördinatoren en handjes bij de bever kunnen
gebruiken, dus kijk vooral even naar de oproepjes elders.
Ondertussen komt het excursieweekend op 23 en 24 juni met rasse schreden dichterbij. Door het
hele land worden activiteiten georganiseerd. We hopen jullie natuurlijk allemaal op een van de
excursies tegen te komen! Kijk dus snel op http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1289
Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com

Even voorstellen: wie is Hans Bekker?
Al sinds circa 1980 ben ik betrokken bij de Zoogdiervereniging. Dat is begonnen met het onderzoek
naar kleine zoogdieren in wegbermen. Dat heb ik toen vanuit Rijkswaterstaat begeleid, en het leidde
tot mijn lidmaatschap van de VZZ. Sindsdien is er steeds een lijntje geweest, zowel direct vanuit
Rijkswaterstaat als bij activiteiten van de vereniging. Zo ben ik in die periode betrokken geraakt bij de
veldwerkgroep, bij wintertellingen van vleermuizen, bij de plaatselijke werkgroep in Gouda eo en bij
het zoeken naar sporen van bever en otter. De laatste jaren was ik lid van het bestuur van de
Zoogdiervereniging, waar ik afgelopen april afscheid van heb genomen.
In mijn werk ben ik landelijk trekker van het Meerjarenprogramma Ontsnippering. Waarbij ik vele
leden van de vereniging tegenkom in hun werk en/of hun hobby aan zoogdieren. Vanuit dit
programma zie je momenteel veel ecoducten gereed komen. In dit programma kan ik veel gebruik
maken van de kennis die ik in de loop der jaren heb opgedaan bij de vereniging. En dat is ook de
kennis van het wereldje van de PGO’s. Heel nuttig.
Al vele jaren volg ik nauwgezet de resultaten van de herintroducties van eerst de bever en later de
otter. Beide zijn het goede voorbeelden van het belang van het herstel van kwaliteit en samenhang
binnen de leefgebieden van deze soorten. Daar ben ik ook in mijn werk regelmatig mee bezig
(geweest). Het was dan ook niet moeilijk om te bedenken wat ik na mijn bestuursperiode binnen de
Zoogdiervereniging zou gaan doen. Ik wilde door met de twee grote en hernieuwde ambassadeurs
van het water: de bever en de otter. Dat wil ik doen in het veld, maar ook wil ik mede trekken aan
het opzetten van een goed beleid rond deze twee soorten. Het lidmaatschap van de nieuw gevormde
werkgroep CaLutra geeft me daartoe de gelegenheid. Ik zie uit naar een goede samenwerking met
velen van jullie.
Hans Bekker, hans@bekkerholtland.nl
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Oproep bevertellingen Biesbosch
Dit jaar is er volop de mogelijkheid om bevers te zien! Van juni t/m augustus zullen er
simultaantellingen plaatsvinden om de minimale aantallen bevers in de Brabantse-, Sliedrechtse- en
Dordtse Biesbosch te bepalen, zoals ook in de jaren 1995 / 1999 en 2004 is gebeurd.
Simultaantellingen
De simultaantellingen houden in dat er per territorium bij de verschillende dagrustplaatsen gepost
zal worden, vanaf het tijdstip dat de dieren ongeveer uitzwemmen (circa 20.00) tot het donker is. Het
is de bedoeling om op deze manier een goed beeld te krijgen van het minimum aantal dieren dat er
in een territorium zit. Tegelijkertijd kunnen we dan een beeld krijgen van eventuele voortplanting.
Per weekend zijn 3 – 8 personen nodig die ervaring hebben met bevers. Je moet ten minste bevers,
beverratten en muskusratten uit elkaar kunnen houden. Deelname gedurende het gehele weekend
heeft de voorkeur maar opgave voor een avond kan ook. We verblijven op een mooie locatie midden
in de Biesbosch (de ‘Biokeet’ van SBB) waar gelegenheid tot overnachten is voor iedereen.
Vanuit Staatsbosbeheer hebben we de beschikking over 1 bootje en 1 kano en daar zullen door de
Zoogdiervereniging kano’s en bootjes bij geregeld worden. Wanneer je zelf de beschikking over een
kano hebt en je ziet kans die mee te nemen, dan graag!
Deelname is op volgorde van aanmelding en vol is vol. Deelnemers die meerdere avonden komen
tellen krijgen voorrang op dagjestellers. Deelnemers leveren een bijdrage van 5 euro p.p.p.d. aan de
kosten van eten en drinken. Kosten worden ter plekke afgerekend. Een auto is vrijwel essentieel om
de locatie te bereiken.
Meedoen?
Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar: bevertellingen@gmail.com.
Nadere info volgt na opgave. Zet in je e-mail ten minste:
- volledige namen van mensen die je opgeeft
- mobiele telefoonnummers van alle personen die je opgeeft
- e-mail adressen van alle personen die je opgeeft
- de avond(en) wanneer je precies zou willen doen met de tellingen
Geef je alleen op als je ook echt komt anders is plannen onmogelijk!
Beverweekenden simultaantellingen
- 15/17 juni vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 22/24 juni vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 29 juni/1 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 6/8 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 13/15 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 20/22 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 27/29 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 3/5 augustus vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 10/12 augustus vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 17/19 augustus vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
- 24/26 augustus vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond
*waar precies wordt geteld is nog niet bepaald
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Oproep meetnet otter
Dit jaar start de Zoogdiervereniging met het landelijke verspreidingsonderzoek voor bever en otter.
In drie jaar tijd willen we dit onderzoek over Nederland uitrollen. Bij dat onderzoek zijn we
afhankelijk van jullie hulp. We zullen eerst even kort uit de doeken doen hoe het onderzoek is
opgezet en vervolgens aangeven waarbij we jullie hulp nodig hebben.
De Zoogdiervereniging wil bij het volgen van de verspreiding van bever en otter zoveel mogelijk
gebruik maken van al bestaande structuren en organisaties. Dat is zowel qua tijd als qua geld
efficiënter. De waterschappen en CaLutra (de bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging)
zijn daarbij de organisaties die we bij dit verspreidingsonderzoek willen inschakelen. Binnen de
waterschappen komen de muskus- en beverrattenvangers voor hun werk jaarlijks meerdere malen
langs alle oevers. Dat maakt ze bij uitstek geschikt om tijdens hun werk attent te zijn op aanwijzingen
op het voorkomen van bever en otter.
Sporen van bever (vraatsporen, geurmerken, burchten, holen, legers, dammen, beverkanalen) zijn
doorgaans goed te herkennen en gemakkelijk te vinden. Een aantal leden van CaLutra volgt al enkele
jaren ‘hun bevers’. Daarnaast gaan we dan gebruik maken van de medewerkers van de
waterschappen, want zij kunnen relatief eenvoudig en zonder grote tijdsinspanning achterhalen waar
bevers voorkomen. Dat levert met name belangrijke aanvullingen op in gebieden waar momenteel
geen goed overzicht van het voorkomen van de bever bestaat.
Hoe anders is dit voor de otter. De sporen van otter (vraatsporen, uitwerpselen, holen, glijbanen) zijn
doorgaans veel lastiger te vinden en herkennen dan sporen van bever. Bij de otter zou het de
medewerkers van de waterschappen veel tijd kosten om een compleet beeld van de verspreiding
binnen het vanggebied te verkrijgen. De bestrijder kan wel fungeren als ‘waakhond’ om te
achterhalen of er überhaupt otters aanwezig zijn. Treft een bestrijder sporen van otter aan op tot
dan toe onbekende locaties, dan zal het waterschap de Zoogdiervereniging inlichten. De
Zoogdiervereniging neemt vervolgens contact op met CaLutra om met behulp van haar leden via
gerichte inventarisatie duidelijk te krijgen van welk deel van een watersysteem de otters gebruik
maken.
Via deze brief willen we jullie vragen bij de inventarisatie van het voorkomen van otters mee te
werken. Mocht je hierin interesse hebben, dan kun je je aanmelden bij de Zoogdiervereniging via ons
meetnet aanmeldformulier. Geef bij je aanmelding in het opmerkingenveld ook even door of je al
ervaring hebt met ottersporen. Het is niet noodzakelijk dat je al ervaring hebt met (sporen van)
otters. Dit jaar (en ook aankomende twee jaar) worden er cursussen gegeven hoe sporen te
herkennen. De eerste vier cursussen gaan gegeven worden op een zaterdag in Overijssel in de
Wieden/Weerribben en wel op 2, 9, 16 en 23 juni. Heb je belangstelling om geef je dan op via ons
cursus aanmeldformulier. Beide aanmeldformulieren staan los van elkaar. Graag beide formulieren
invullen als je meedoet aan zowel de cursus als het meetnet.
Nu kan het zijn dat je afgelopen jaar je net hebt aangemeld om bezig te gaan met otters. We willen je
dan toch vragen je nogmaals aan te melden via het meetnet aanmeldformulier, zodat we een goed
overzicht krijgen wie waar bezig wil en wie al ervaring met otters heeft. We krijgen dan tegelijkertijd
een goed beeld hoeveel cursisten we kunnen verwachten.
We hopen op veel belangstelling zodat we dit onderzoek tot een succes kunnen maken!
Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com, voorzitter CaLutra
Vilmar Dijkstra, vilmar.dijkstra@zoogdiervereniging.nl,
landelijk coördinator meetnet bever-otter, Zoogdiervereniging
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Beverwerkgroep IJsseldal
De beverwerkgroep IJsseldal maakt deel uit van de beverwerkgroep Nederland en is onderdeel van
de VZZ. De beverwerkgroep zet zich in om inzicht te krijgen in aantalsontwikkeling en verspreiding
van de bever in Nederland. Dit wordt verkregen door actief onderzoek in de bevergebieden, het
organiseren van beversporendagen, het organiseren van simultaantellingen en het registreren en
nagaan van meldingen van bever of sporen waarnemingen. Daarnaast probeert zij een bijdrage te
leveren in ruimtelijke processen welke mogelijk van invloed kunnen zijn op het leefgebied van de
bever.
Beversporen activiteiten IJsseldal 2012
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is in de periode van begin februari tot half maart hebben er
beversporenonderzoeken plaatsgevonden, grofweg tussen Kampen en Deventer.
Dit heeft met name voor de bekende bevergebieden bij Olst en Zwolle aanvullende informatie
opgeleverd hoe actief de bevers daar zijn geweest. Dit is ook van belang voor de geplande Ruimte
voor de Rivier-projecten die hier gaan spelen. Tevens is in dit licht in deze gebieden ook aanvullend
onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn verschillende bevers waargenomen waaronder ook enkele
jonge beesten bij Olst.
Verder is er een nieuwe vestiging ontdekt in de vorm van een burcht nabij Wijhe. Tevens zijn er weer
verschillende knaagsporen ontdekt nabij kampen. Het vermoeden bestaat dat er hier een vestiging is
in een hol, maar deze is nog niet gevonden. Wel is er een verlaten beverhut gevonden.
Voor een gebied vlak te zuiden van Deventer is duidelijk geworden dat de bever(s) die zich daar vorig
jaar hadden gevestigd zijn vertrokken. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de zeer droge
zomerperioden van 2011. De burchtingangen zijn hierbij volledig droog komen gevallen en ook de
waterdiepte in de plassen is waarschijnlijk onvoldoende geworden. Er zijn hier geen verse
knaagsporen meer aangetroffen begin 2012.
Onbekend is waar deze bever(s) heen zijn gegaan. Wellicht naar Wijhe waar dit jaar definitief sprake
lijkt te zijn van vestiging.
Bever
In 2012 zijn naar schatting 8 tot 10 volwassen bevers en tenminste 2 jonge bevers actief in het
IJsseldal tussen Kampen en Deventer. Er zijn 5 vestigingslocaties in beeld met totaal 11 burchten.
Otter
In 2012 is er ook aanvullend onderzoek verricht naar het voorkomen van de otter in het IJsseldal.
Hierbij zijn nabij Zalk, Den Zande en in de IJsselmonding otterspraints gevonden. Enkele lokale
mensen van de bever- en otterwerkgroep werken hier samen met Stichting Ark Natuurontwikkeling
en Niewold wildlife Centre. Het onderzoek vindt samen plaats met een knelpuntenanalyse. Hierbij
worden 25 migratieknelpunten voor de otter in het IJsseldal geselecteerd en gemonitord. Het
onderzoek ligt in het verlengde van het onderzoeksrapport "De terugkeer van de Otter in het rivieren
gebied".
Bevertelling (simultaantelling)
In juni 2012 zal de 5e bevertelling gehouden worden in het IJsseldal. We willen graag doormiddel van
deze simultaantelling meer inzicht krijgen in aantalontwikkeling en verspreiding van de bever. Dit
wordt jaarlijks in meerdere bevergebieden landelijk gehouden. Er zal naar verwachting in 6 gebieden
geteld met in totaal 15 telposten. Hieraan kunnen maximaal circa 30 enthousiaste natuurliefhebbers
aan deelnemen. Opgave via Robert Pater.
Robert Pater, Regio-coördinator IJsseldal, Robert.Pater@landschapoverijssel.nl
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Provinciale coördinatoren
De laatste tijd zijn er een redelijk aantal veranderingen geweest binnen het netwerk van de
provinciaal coördinatoren. Daarom zenden we hierbij de aangepaste lijst. Er zijn nog twee vacatures;
heb je interesse om de monitoring binnen een van deze gebieden draaiende te houden/krijgen,
neem dan vooral contact met mij op!
Jolanda Snellenberg, j.snellenberg@gmail.com.
Naam en adres
Bertil Zoer
B.Zoer@drentslandschap.nl

Provincies
Groningen
Drenthe

Harrie Bosma
harryenpytsje@hetnet.nl

Friesland

Jeroen Reinhold
reinhold@landschapsbeheer.net

Flevoland

Robert Pater
Robertpater@versatel.nl

Overijssel en: IJsselvallei Gelderland

Gerrit Kolenbrander
g.kolenbrander@versatel.nl

Gelderland exclusief IJsselvallei

Stefan Vreugdenhil (& Monique Bestman)
Stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl

Utrecht

Jurjen Annen
jurjenannen@yahoo.com

Noord-Holland

Margot Vervoort
margotvervoort@yahoo.com

Biesbosch

Fred Barends
fbarends@live.nl

Zuid-Holland

Vacature

Maasdal Noord-Brabant en Gelderland

Frank Heinen
frank.heinen@live.nl

Limburg

Vacature

Deel van Limburg
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