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Interview met Gerrit Kolenbrander
Uit het boek ‘Bevers’ van Jasja Dekker en Stefan Vreugdenhil
Mijn interesse voor de bever begon zo’n acht jaar geleden. Ik was als vrijwilliger voor SOVON
Vogelonderzoek Nederland bezig met watervogeltellingen in mijn ‘achtertuin’, de Rijnstrangen. Dat is
de noordkant van de Gelderse Poort. Toen vond ik ineens allemaal afgeknaagde bomen. Die had ik
daar nog nooit gezien, terwijl ik toch al heel lang in de Rijnstrangen kwam! Ik heb dus gelijk contact
opgenomen met Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging. Toen ben ik gaan meedoen met de
Beversporendag van de beverwerkgroep. En ik heb gebeld met Harry Woesthuis van
Staatsbosbeheer. Die vroeg of ik de bevers hier niet wat uitgebreider wilde gaan onderzoeken. Dat
vond ik wel wat, dus met een paar andere vrijwilligers ben ik dat gaan doen. En dat doe ik nog steeds.
Je ziet in de Rijnstrangen eigenlijk altijd wel knaagsporen van bevers. Ik loop vaak de bekende
beverplekken langs en kijk dan of de burchten nog in gebruik zijn. Of dat er nog nieuwe wissels zijn
bijgekomen. We kijken ook of er aan de randen nieuwe bevervestigingen zijn. In 2011, toen het lang
niet had geregend en het water in de rivier erg laag stond, vond ik zelfs een beverdam. Dat is voor de
Rijnstrangen wel erg bijzonder. Het aantal bevers is in dit gebied enorm toegenomen. Ik schat dat er
nu zo’n 60-70 zijn. Ik zie ze regelmatig, ook overdag. Pas nog, toen we met een bootje langs het riet
voeren. Er zijn hier plekken waar je bijna altijd bevers ziet, maar je moet wel weten waar je moet zijn.
Ze zijn niet zo gemakkelijk te verstoren. Maar pas kwam er een onderzoeker van RAVON (onderzoek
en bescherming van reptielen, amfibieën en vissen) door het water aanlopen, die met een groot net
aan het scheppen was naar vissen. Ongemerkt naderde hij een bever die ik juist zat te bekijken. Pas
op een afstand van een meter of 10 ging de bever er toch maar vandoor. Er worden hier trouwens
geen excursies gegeven, dus je moet het gebied wel kennen als je bevers wilt gaan bekijken.

Gerrit Kolenbrander op Basisschool de Kameleon in Duiven.
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Sinds 3 jaar ga ik veel met schoolklassen op pad, om de kinderen over de bevers te leren. Via het
Liemers Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie komen hier elke winter ongeveer 25 klassen van
de groepen 5 en 6 van basisscholen uit de Liemers. Dan moet je denken aan plaatsen als Zevenaar,
Duiven, Westervoort en Lobith. Bij elkaar nu toch al zo’n 2000 kinderen! Ik vertel dan eerst wat over
bevers, hoe ze eruitzien en hoe ze leven. Ik laat dan ook een beverschedel en bevervacht zien en een
film van de Limburgse beverfilmer Willy de Koning. Daarna gaan we naar buiten. Nadat ik eerst de
sporen heb laten zien, mogen de kinderen zelf op onderzoek uit. Het is leuk om te zien hoe die
kinderen daarvan genieten. Ze hebben ook zo veel fantasie! Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat ze
bevers hebben gezien die hun kop uit de burcht staken, of dat er een bever hen heel lang zat aan te
staren vanuit het water. Dat zien ze dan ook echt zo voor zich!
Vanuit de werkgroep organiseer ik met mijn vaste kompanen Theo Verhoeven, Theo Gerritzen en
Erik de Boer nu al een paar jaar simultaantellingen. Dan zetten we mensen bij burchten en andere
strategische plekken op de uitkijk en die noteren dan de waargenomen bevers. Door dat op veel
plekken tegelijkertijd te doen, krijg je een beeld van het aantal bevers dat in het gebied rondzwemt.
De eerste keer dat we dit organiseerden, hoopten we 40 tellers te kunnen vinden. Maar na 100
aanmeldingen hebben we de inschrijving moeten sluiten!
Ik zit sinds een paar jaar ook in het bestuur van de landelijke werkgroep van de Zoogdiervereniging.
In het verleden volgden we eigenlijk alleen de toenemende verspreiding van de bever. Nu we weten
dat de bever zich toch bijna overal zal gaan vestigen, willen we ons ook steeds meer gaan richten op
aantalsmonitoring. Dus hoeveel bevers zitten er in een gebied en verandert dat de wijze waarop het
gebied gebruikt wordt? Op nog meer plaatsen willen we simultaantellingen organiseren. De laatste
jaren gebeurde dit naast de Rijnstrangen alleen in de Blauwe Kamer, langs de IJssel en in Flevoland.
We willen het liefst een landelijke monitoring op deze manier, maar ik weet dat dit erg ambitieus is.
Het zou ook mooi zijn als binnen de werkgroep vrijwillige beveradviseurs actief zouden worden. Zij
kunnen dan bij probleemgevallen worden ingeschakeld om een oplossing te zoeken. In Duitsland
werkt dit systeem goed. Met de werkgroep willen we ook otters gaan monitoren. Dat is wel een stuk
lastiger dan bevers, want de sporen van otters zijn minder gemakkelijk herkenbaar. Maar nu ook de
otter op steeds meer plaatsen opduikt, is dit wel erg interessant. En als er toch werkgroepleden op
pad gaan voor de bever, zou het geweldig zijn als zij tegelijkertijd ook de otter in de gaten houden. Er
is dus nog meer dan genoeg te doen. Het is bovendien nog steeds erg leuk, dus ik ga de komende
jaren zeker door met het beveronderzoek. En met de voorlichting aan de schoolkinderen uiteraard.
Het buiten zijn en de bevers en hun sporen te zien, dat blijft natuurlijk het mooiste!
De toekomst voor de bever ziet er erg goed uit. Ik verwacht dat de aantallen en de verspreiding ook
de komende vijf jaar met grote sprongen vooruitgaat. Ook in gebieden waar hij eigenlijk niet op de
goede plek zit. Zoals langs de Linge, waar kans is op vraat aan fruitbomen. Of in Limburg, waar je
meer natschade kunt krijgen door de bouw van dammen. Dan is het belangrijk dat er voldoende
voorlichting wordt gegeven, en excursies worden georganiseerd. Want ook als er overlast is, moet je
mensen laten zien hoe de bever het landschap verandert ten gunste van het geheel. Laten zien hoe
andere soorten van de bever en zijn werkzaamheden profiteren. Dan kun je het positieve beeld
behouden. Hoe je met overlast omgaat, ligt aan de situatie. En zeker ook aan de grondeigenaar. De
ene boer zal er geen moeite hebben als een bever wat suikerbieten opeet, terwijl een ander daar wel
problemen mee heeft. Dat moet je van geval tot geval bekijken. Soms zul je ze misschien moeten
wegvangen om ze dan ergens anders in Nederland weer uit te zetten. Daar is nu nog plek zat voor. In
het buitenland wordt het overschot aan bevers al ‘geoogst’. Misschien kun je ze verkopen als
streekproduct? Ik ben zelf geen vleeseter, maar het schijnt wel lekker te zijn…
Stefan Vreugdenhil, stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl
Nieuwsgierig geworden naar de rest van het boek? Verderop in de nieuwsbrief vind je hoe je kan
voorintekenen voor dit boek.
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Naar schatting ruim honderd bevers in Flevoland
De jaarlijkse bevertelling die Landschapsbeheer Flevoland organiseert is afgerond. In totaal werden
80 bevers gezien, zodat, rekening houdend met dieren die gemist zijn, er ruim 100 bevers in
Flevoland zwemmen. De bever zwemt nu 22 jaar in Flevoland. Het kleine aantal dieren dat in 1990
ontsnapte uit het Natuurpark Lelystad heeft zich goed weten te handhaven. Na vestigingen in het
Larserbos en Lepelaarsplassen heeft de bever een steeds groter gebied in Flevoland bezet. Bevers
zijn nu te vinden in de regio Lelystad-Almere-Zeewolde-Biddinghuizen en Dronten.
De Flevolandse bevers zijn sterk gebonden aan de grote kanalen. De karakteristieke potloodstompjes
van afgeknaagde bomen zijn langs deze oevers gemakkelijk te vinden. Ook de burchten, vaak een
grote takkenhoop, zijn op deze oevers te vinden. In Flevoland zijn nu zo’n 45 beverburchten bekend.
Bevers zijn erg trouw aan hun burcht. Er zijn burchten die al zeker 12 jaar op dezelfde plek liggen.
Verstoring van de burcht moet dus voorkomen worden. Een belangrijke reden om de bevertelling 12
jaar geleden te starten. Bij het beheer van de oevers of bij de herinrichting van de oevers kon heel
gemakkelijk een burcht beschadigd raken als de burchtlocatie niet bekend was. Door de burchten te
zoeken en die te melden aan de oeverbeheerder is in de loop der jaren mogelijk veel schade
voorkomen.
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de vaarten hebben bevers extra kansen
gekregen. Vooral langs de Hoge Vaart hadden de bevers jarenlang geen plek om een burcht te
maken, omdat de oevers bestonden uit betonnen damwanden. Nu zijn er op meerdere trajecten
natuurlijke oevers aangelegd en daarmee kansen voor de bever. Deze winter zullen er langs de Hoge
Vaart nog meer plekken vergraven worden om natuurvriendelijke oevers aan te leggen met nog
meer kansen voor de bever.
De groei van de beverpopulatie is wel over zijn hoogtepunt. In de eerste jaren nam de populatie elk
jaar met 25% toe. Nu groeit de populatie de laatste jaren langzamer met zo’n 15-20%. Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland beginnen vol te raken. De Noordoostpolder moet nog ontdekt worden door de
bever.
Landschapsbeheer Flevoland, 29/08/12

Bever (Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga).
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Fibertjes
Bever is een perfecte waterbeheerder
Waterschap Aa en Maas heeft er een nieuwe waterbeheerder bij: de bever. Als dit knaagdier een
dam bouwt is er volgens ecoloog Petra Kamsma een teken aan de wand: “In ondiep stromend water
bouwen bevers dammen om de gewenste waterstand te krijgen.” Voor Aa en Maas dus reden om de
situatie te onderzoeken als er in het gebied een beverdam wordt gesignaleerd.
Op zaterdag 22 mei was het wereldbiodiversiteitsdag. Hoe groter de biodiversiteit, hoe waardevoller
een gebied. Waterschap Aa en Maas wil daarom zoveel mogelijk plant- en diersoorten de ruimte
geven voor een harmonieuze ontwikkeling. Een dier dat wijst op een gezond en evenwichtig
ecosysteem is de bever. Petra Kamsma: “De bever is een vegetariër en zijn menu bestaat onder
andere uit oeverplanten, riet, wortelstokken van waterlelies, jonge twijgen, bladeren en boomschors.
Waar bevers actief zijn, ontstaan kleine stroomversnellingen, moerassige delen en open plekken in
het bos. En, heel belangrijk, van deze natuurlijke omgeving profiteren ook weer andere planten en
dieren.”
Sterke comeback
Het gaat steeds beter met de bever in Nederland. Op steeds meer plekken wordt het knaagdier
gespot. Ook in de Maas wordt de bever steeds vaker gesignaleerd. En dan te bedenken dat het
grootste knaagdier in Nederland in 1826 volledig was verdwenen. Uitzettingen hebben er sinds 1988
echter weer voor gezorgd dat de bever bezig is aan een sterke comeback. Vanuit Limburg, waar
afgelopen jaren beveruitzettingen zijn gedaan, trekt het knaagdier steeds verder de Maas op.
Kamsma: “Momenteel zijn er op zo’n acht plekken bevers in ons beheergebied gezien.”
Beekmondingen opknappen
Volgens Kamsma treffen we de bever vooral aan in de beekmondingen die uitlopen op de Maas. “Het
gaat echter vaak om eenlingen. Als pionier gaan ze op zoek naar geschikte plekken om een
territorium te bouwen. Voor de voortplanting is het nu hopen dat er een leuke partner voorbij komt
zwemmen.” Om de beekmondingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, knapt Aa en Maas de
mondingen op. “Daarbij valt te denken aan het creëren van natuurvriendelijke oevers, het
verwijderen van drempels en herstellen van beken zodat ze weer stromen en de juiste diepte
hebben. Een bever heeft namelijk minimaal een halve meter water nodig om te kunnen leven.”
Ontwikkeling flora en fauna stimuleren
Aa en Maas vergroot het leefgebied van kwetsbare flora en fauna door het herstellen van beken en
het aanleggen van waterrijke natuurstroken. Deze stroken, die het ene natuurgebied met het andere
verbinden, noemen we ecologische verbindingszones. Met behulp van deze zones kunnen dieren en
zaden van planten en bloemen zich goed verplaatsen. Wat goed is voor de ontwikkeling. Vóór 2015,
met een uitloop tot 2018, willen wij 260 kilometer ecologische verbindingszones inrichten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Begijn van de afdeling Communicatie van
Waterschap Aa en Maas, telefoon 06-13 555 256.
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Hekwerken tegen overstekende bevers
BEEK/UBBERGEN - Langs de Nieuwe Rijksweg tussen Beek en Ubbergen heeft de provincie extra
hekken laten plaatsen om te voorkomen dat bevers de drukke straat oversteken. Er stond al een stuk
zogeheten beverraster in de Ooijpolder. Dat is nu met 400 meter verlengd tot aan het tankstation.
"Een tijdje geleden werd er op de Nieuwe Rijksweg een bever aangereden die probeerde over te
steken. Toen hebben we besloten het raster een flink stuk te verlengen", laat een woordvoerder van
de provincie Gelderland weten. Het aantal bevers dat de straat op gaat, neemt de laatste jaren toe.
Dat komt doordat steeds meer families hun intrek nemen in de regio. Zo woont er al enige tijd een
groep in het groene landschap bij de havo Notre Dame des Anges in Beek. Maar ook aan de overkant
in de polder zelf en bij het Wylerbergmeer zijn burchten aangetroffen.
"Dat heeft ons positief verbaasd", vertelt beverkenner Bart Beekers van natuurorganisatie ARK.
"Natuurgebieden in de omgeving zitten vol met bevers. Maar het heeft een tijdje geduurd voordat ze
ook in de polder hun weg vonden."
Dat bevers verongelukken is voor Beekers geen verrassing. "Op het land zijn het nu eenmaal slome
beesten. Ook op de dijken gebeurt het regelmatig. Het kan zijn dat ze op zoek zijn naar hout of
voedsel, of naar een nieuw leefgebied. De jongen blijven de eerste paar jaar bij hun familie, maar na
een jaar of twee trekken ze erop uit." Onder de Nieuwe Rijksweg liggen verschillende tunnels om
dieren veilig te laten oversteken. Maar als de beesten die niet meteen vinden, kiezen ze voor het
asfalt. "We zijn blij met het raster. Een bever die tegen een hek aanloopt zoekt verder. Er zitten
genoeg tunnels om aan de overkant te komen." De bever is pas sinds de jaren tachtig van de vorige
eeuw weer terug in ons land. Tot die tijd was de diersoort in Nederland al anderhalve eeuw volledig
uitgestorven.
Bron: De Gelderlander, 29 juli 2012

Zes bevers geteld langs de IJssel
IJSSELDELTA - Op basis van de zes bevers die tijdens de jaarlijkse bevertelling langs de IJssel zijn
waargenomen, wordt de populatie tussen Kampen en Deventer op twaalf geschat. "Niet iedere bever
die in het gebied leeft, laat zich zien op een telavond", weet beverkenner Robert Pater. Ruim dertig
vrijwilligers hebben woensdagavond bevers geteld rond vijf bekende beverlocaties langs de IJssel. In
Zwolle werden drie volwassen exemplaren gezien. Bij Olst stond de teller eveneens op drie. Bijzonder
daar was dat het ging om twee volwassen dieren en een jong. Op de locaties Wijhe, Hattem en Den
Zande lieten de bevers zich tijdens de telavond niet zien. "Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn."
Bron: De Stentor, 6 juli 2012
robertpater@versatel.nl

Bever in de tarwe
Op 20 juli 2012 ontving provinciaal coördinator Jeroen Reinhold een email met een bijzondere
waarneming van een bever die een “tarwedam” aan het bouwen was. De waarnemer, Sijm van der
Veen (beverrattenbestrijder in Drenthe en Groningen), deed de waarneming in Valthe. Hij werd
telefonisch getipt door een kraanmachinist, dat er schade was in op een perceel tarwe. Bij controle
ontdekte hij dat hier een bever in actie was (zie de foto’s op de volgende bladzijde).
Volgens Vilmar Dijkstra is wel bekend dat bevers granen eten, maar een dammetje van graan is ook
nieuw voor hem. In Duitsland heeft Vilmar wel eens een burcht van mais gezien. Wie weet bouwen
de bevers in Valthe nog een graanburcht ...
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Sijm van der Veen, jackythekiller@home.nl

Beverdam van tarwe (Foto’s: Sijm van der Veen).
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Nieuws uit de regio Zuid-Holland
Sinds afgelopen zomer heb ik het proco-schap op mij genomen voor de Zuid-Hollandse regio
(exclusief de Biesbosch). In mijn (oude) werk heb ik regelmatig contact gehad met de
Zoogdiervereniging, in de persoon van Vilmar Dijkstra, om over en weer de uitbreidingen van het
leefgebied van de bever door te geven. Ik ken de bever in levende lijve van observaties in de
Hollandse Biesbosch en in de Krimpenerwaard, maar ik heb ook beversporen op veel andere plaatsen
in Nederland gezien. Ook ken ik met name de bever en ook wel de otter uit mijn bezoeken aan de VS
en Canada en uit het werk dat ik daar deed. Ik mocht over schouders meekijken bij het vangen van
otters in Wit-Rusland ten behoeve van de herintroductie in Nederland.
Ik heb met verbijstering gezien waartoe een bever in staat is en op welke termijn. Een dam bouwen,
daar draait dit dier “de hand” niet voor om. Om over het tempo nog maar te zwijgen. Als je daar de
materiaalkeuze bij betrekt (de bever gebruikt wat voorhanden is), wordt het helemaal te gek. De
otter is meer een wat geheimzinnig en voorzichtig dier, dat enerzijds ontwapenend speels kan zijn en
anderzijds gruwelijk agressief als het dier kwaaiig wordt. En dan is het dier ook ineens heel erg
groot…
Voor zover ik weet is de otter in de vorm van een enkel exemplaar tot aan Loosdrecht naar het
westen doorgedrongen en komt dit dier dus binnen Zuid-Holland nog niet voor. De bever
daarentegen is hier intussen al meer dan 10 jaar (de Biesbosch daargelaten) aanwezig. Allereerst in
een waterscheiding in de Krimpenerwaard (dit dier leeft niet meer naar ik heb gehoord), terwijl een
uitzwaaier uit de Biesbosch in een vroeg stadium naar huis werd teruggestuurd. Maar intussen leven
er op vele plekken in Zuid-Holland bevers: het Rhoonse Griend, de Noord, de Lek-uiterwaard, en
dergelijke.
Ik heb in 2012 twee mogelijke meldingen van een bever ontvangen: vanuit de omgeving van Krimpen
aan de Lek en vanuit Hellevoetsluis. Eigenlijk weinig. Laten we hopen dat de verspreiding door de
provincie ook dat aarzelende begin kent als de populatie in de Biesbosch dat had. En dat we dus op
termijn dit dier op vele plaatsen zullen kunnen aantreffen. In principe is de bever weinig schuw, dus
veel mensen kunnen dan plezier aan dit dier beleven.
Fred Barends, fbarends@live.nl
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Lutraatjes
Otter na 50 jaar terug in Kempen-Broek
Dit voorjaar is in het Kempen-Broek tot driemaal toe een otter op een wildcamera vastgelegd door
een Belgische onderzoeker. Het Kempen-Broek is een groot grensoverschrijdend natuurgebied
tussen Maaseik (België) en Weert (Nederland) in Limburg. De otter is gezien in het tien jaar geleden
herstelde doorstroommoeras Smeetshof van de Belgische natuurvereniging Natuurpunt. Daarmee is
dit de eerste zekere waarneming van een otter na bijna 50 jaar in Limburg (Nederland en België).
In Zuid-Nederland en Vlaanderen stierf de otter in het begin van de jaren ’60 uit door een combinatie
van factoren. Genadeloze vervolging en voedselgebrek door extreme watervervuiling waren de
belangrijkste redenen. Herstel van de populatie werd later bemoeilijkt door de sterke toename van
het verkeer en uiteindelijk verdween de otter uit heel Nederland in 1988. Vanaf 2002 is het dier
echter op succesvolle wijze uitgezet in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Van daaruit breidt de
soort zich weer uit naar andere delen van het land. Mogelijk is het waargenomen dier in het KempenBroek afkomstig van deze herintroductie. Genetisch onderzoek aan spraints (otterpoep) kan hier
meer duidelijkheid over verschaffen.

Otter (Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga)
Onder meer in de provincie Limburg wordt momenteel hard gewerkt aan een beter leefgebied voor
de otter. Het Waterschap Peel en Maasvallei werkt aan het natuurlijk herstel van veel beken in
Midden-Limburg, waaronder de 34 kilometer lange Tungelroyse beek die ontspringt in het KempenBroek. Daarnaast zorgt ARK Natuurontwikkeling samen met het Waterschap en andere partners voor
het aanleggen van veilige otterpassages onder tientallen bruggen en duikers van deze beken. Het is
de bedoeling dat een groot deel van de Midden-Limburgse beken eind 2013 “otterveilig” is zodat
sterfte in het verkeer vermindert. Meer informatie over dit project is te lezen op de site
www.ottersinrivierenland.nl.
Gijs Kurstjens, Kurstjens ecologisch adviesbureau
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Bron: ARK, 27 juni 2012

PvdA slaat alarm over otter in vieze rivieren
PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi slaat alarm over plannen om otters uit te zetten in de grote
rivieren. De otter is zeer gevoelig voor de dioxines en pcb's en zal de vervuilde rivieren niet
overleven, vreest Jacobi. 'Welke halve mafkees doet dat nou?' vraag Jacobi zich af. Ze doelt op
staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw, die volgens haar de vergunning heeft afgegeven. Bij
Doesburg is de eerste otter al uitgezet in de IJssel. 'De zoveelste onverstandige zet van Bleker',
oordeelt Jacobi. De mix van dioxine en pcb was vorige eeuw een van de oorzaken dat de otter in
1988 in Nederland uitstierf. In 2002 werden weer otters uitgezet in de Weerribben in Overijssel, waar
de populatie inmiddels rond de 60 schommelt.
Otters uitzetten in rivieren is een buitengewoon slecht idee, zegt ook otterexpert Addy de Jongh van
Stichting Otterstation Nederland. Vorig jaar nog werd een verbod ingesteld op de vangst van paling
en wolhandkrab uit dioxinerivieren. De dioxine in de paling is ongezond voor mensen, ook als die
maar eens in de week paling eten. Otters eten in rivieren alleen maar vervuilde vis en zijn er ook nog
eens zeer gevoelig voor, blijkt uit onderzoek.
Bron: Het Parool, 19 juli 2012

Natuurorganisaties willen via de rechter betere bescherming voor otters
afdwingen
De organisaties Das & Boom en Stichting Otterstation Nederland hebben een kort geding
aangespannen tegen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ze willen via de
rechter afdwingen dat het ministerie meer actie onderneemt om de otter voor Nederland te
behouden. De organisaties willen dat de financiering voor het wetenschappelijk genetisch onderzoek
van de Nederlandse populatie wordt voortgezet. Verder moeten de geplande natte verbindingen in
en rond het huidige leefgebied van de otters, die door het kabinet zijn geschrapt, alsnog worden
aangelegd. Het kort geding dient op 5 september bij de rechtbank in Den Haag.
Das & Boom en Stichting Otterstation Nederland vrezen dat de otter opnieuw zal uitsterven in
Nederland. Dat gebeurde al eens in 1988. Daarop werd besloten het beschermde dier weer opnieuw
te introduceren in de Nederlandse natuur. In 2002 werden de eerste otters uitgezet in de
Weerribben in Overijssel. De populatie is sindsdien echter maar matig gegroeid. Er werden destijds in
totaal 31 dieren uitgezet en de populatie breidde in 10 jaar uit naar circa 60 otters.
De twee natuurorganisaties vinden dat de populatie op korte termijn moet worden versterkt. Er
dreigt gevaar voor inteelt en daarom zouden er genetisch niet verwante otters bijgeplaatst moeten
worden in de kop van Overijssel. Ook zou er naast de groep in de Weerribben een tweede populatie
van otters in Friesland moet worden gesticht om de toekomst van de diersoort in Nederland veilig te
stellen.
Bron: De Gelderlander, 25 augustus 2012
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Uit het Friese veld
Er is een nieuw soort jacht op otters ontstaan. Vroeger was er de otterjacht voor het bont. En omdat
otters vis eten, werd er flink op gejaagd. Prenten in de sneeuw, maar ook in de modder van
opgedroogde waterplassen, zijn bij de meesten van ons wel bekend. Tegenwoordig is er door de
nieuwe technologie een nieuwe vorm van jacht ontstaan, namelijk met een wildlife camera. In de
prijs klasse van honderd tot vijfhonderd euro’s zijn ze op de markt.
Ik heb zelf op dit moment twee camera’s in gebruik en het is steeds spannend wat er nu weer op
staat. Andere dieren dan de otter, die ik op deze manier heb gefilmd zijn steenmarter, bunzing,
hermelijn, jonge vos, das en ree. Maar ook liet de purperreiger zich enkele keren mooi filmen. Op de
plekken waar de otter ‘s winters actief is, hangt nu een camera. En ik kan wel zeggen met succes!
Het is niet alleen spannend maar ook leerzaam hoe het gedrag van de otter in de natuur is. Doordat
het in de zomermaanden moeilijk is nieuwe spraint-plekken te vinden (de dekking en het gras zijn op
veel plaatsen te hoog), is het toch lekker om bezig te zijn met het gedrag van de otter. Het geeft een
goed gevoel als er weer een otter voorbij is gekomen en op het filmpje staat.
De filmpjes duren maar 15 seconden, en natuurlijk zijn er ook veel bij waar de otter maar voor de
helft op staat, maar er zijn er ook bij waar de otter zelfs probeert de camera te knuffelen. Er is zelfs
een filmpje waar ze even met zijn tweeën op staan. Het wachten is nu op een jonge, spelende of
etende otter. Wie belang heeft bij een kort filmpje kan deze per email bij mij opvragen.
Harrie Bosma, harryenpytsje@hetnet.nl
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Nieuws uit de vereniging
Van de voorzitter
De zomer loopt alweer op z’n eind, maar de bevers en otters gaan natuurlijk door! Langzaamaan
komt het otter-inventarisatieseizoen eraan en met zoveel nieuw opgeleide vrijwilligers moet dat
natuurlijk helemaal goed komen. Ik ben erg benieuwd waar er deze keer weer otters gaan opduiken.
Want dat er otters zijn in Nederland die we nog niet ontdekt hebben, kan bijna niet anders denk ik.
In het kader van het Jaar van de Bever wordt er ook nog van alles georganiseerd! Het hoogtepunt van
het jaar wat ons betreft, het excursieweekend in juni, is druk bezocht en van alle kanten hebben we
positieve geluiden gehoord. Het was erg leuk om op deze manier het brede publiek kennis te laten
maken met de bever! Ik zelf heb die dag in ieder geval erg veel beversporen gezien en ’s avonds in
Natuurpark Lelystad werd voor mij de dag afgesloten met maar liefst een paar bevers die we prachtig
konden bekijken.
En er staat nog genoeg te gebeuren natuurlijk dit jaar. Er komt nog een boek over bevers uit (zie
elders in de nieuwsbrief voor een sneak preview) en een symposium voor professionals. Maar veel
belangrijker nog, er zijn een heleboel mensen die hebben kennis gemaakt met hoe leuk bevers
eigenlijk zijn. Hopelijk kunnen we dit doorzetten naar een positieve trend!
Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com

Voorintekening gestart voor twee beverboeken
In het Jaar van de Bever verschijnen er twee boeken over de bever bij de KNNV Uitgeverij. Tussen 15
juli en 15 oktober loopt de voorintekening, met aangepaste prijzen!
Dit jaar is het Jaar van de Bever en bij de KNNV Uitgeverij verschijnen medio september daarom twee
boeken over de bever. Vanaf 15 juli is er de mogelijkheid om deze boeken met een mooie korting te
bestellen. Het gaat om de boeken ‘Bevers’ en ‘Avonden aan de waterkant, dagboek van een
beverliefhebber’.
‘Bevers’
Het gaat goed met de bever in Nederland. In veel natte gebieden kun je zijn karakteristieke
knaagsporen tegenkomen, van Biesbosch tot Gelderse poort en zelfs tot in Drenthe. Het boek
‘Bevers’ vertelt het verhaal van deze indrukwekkende landschapsarchitecten. Hoe is het de bevers
vergaan sinds de eerste herintroducties in de jaren ’80? Hoe leven ze, hoe drukken ze hun stempel
op het landschap, en wie zijn daar minder blij mee? Dit boek biedt veel verrassende feitjes en
interviews met experts uit allerlei hoeken. ‘Bevers’ is rijk geïllustreerd met foto’s. Het boek is
geschreven door Jasja Dekker (zelfstandig ecoloog) en Stefan Vreugdenhil (Zoogdiervereniging).
De winkelprijs wordt € 19,95, de voorintekenprijs is € 16,95. Intekenen? Ga dan naar
http://www.knnvuitgeverij.nl/acties.
‘Avonden aan de waterkant, dagboek van een beverliefhebber’
Vijf jaar geleden raakte Willy de Koning verslingerd aan bevers. Na één waarneming in de Biesbosch
was ze verkocht. Ze heeft geluk, want ook in haar eigen Limburgse woonomgeving komen bevers
voor. Als het maar even kan, trekt ze erop uit met notitieboek, film- en fotocamera. Haar ervaringen
legde ze vast in ‘Avonden aan de waterkant’, een persoonlijk verslag van een jaar lang bevers kijken.
In dagboekstijl neemt ze de lezer mee langs de Maas, in weer en wind en in alle seizoenen, op zoek
naar beversporen. De tekst is doorspekt met kaders vol beverfeitjes. Een aanstekelijk document dat
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natuurliefhebbers zal inspireren. Dit boek is geschreven door Willy de Koning, haar interesse voor dit
knaagdier groeide uit tot passie. De illustraties zijn van Jos Zwarts.
De winkelprijs wordt € 14,95, de voorintekenprijs is € 11,95. Intekenen? Ga dan naar
http://www.knnvuitgeverij.nl/acties.
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Vooraankondiging Beversymposium voor professionals 13 november 2012
Naast het algemene publiek richt de Zoogdiervereniging zicht tijdens het Jaar van de Bever ook op
professionals. De sterke toename van bevers kent ook een zeker risico. Door het graafgedrag van de
bever kunnen ongewenste en soms gevaarlijke situaties ontstaan bij waterkeringen. Op plekken waar
dammen worden gebouwd kan er wateroverlast optreden. Het omknagen van bomen is niet op alle
plekken gewenst. Kennis en uitwisseling daarvan kan bijdragen aan praktisch toepasbare
oplossingen.
Tijdens een symposium op 13 november 2012 willen we professionals die in hun werk te maken
(kunnen krijgen) met bevers en beverdeskundigen bij elkaar brengen om kennis en ervaringen uit te
wisselen. Hoofdthema van de dag is wat kun je in de praktijk doen voor bevers en hoe kun je
eventuele knelpunten oplossen?
Meer informatie en inschrijfformulier volgen op www.jaarvandebever.nl (je kunt je nu nog niet
aanmelden).

Provinciale coördinatoren
Er zijn nog twee vacatures; heb je interesse om de monitoring binnen een van deze gebieden
draaiende te houden/krijgen, neem dan contact op met: Cynthia Lange, CaLutra@gmail.com.
Naam
Bertil Zoer

Email-adres
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@zoogdiervereniging.nl Utrecht
Stefan Vreugdenhil
(& Monique Bestman)
Jurjen Annen

jurjenannen@yahoo.com

Noord-Holland

Margot Vervoort

margotvervoort@yahoo.com

Biesbosch

Fred Barends

fbarends@live.nl

Zuid-Holland

Vacature zo goed als zeker vervuld
Frank Heinen
frank.heinen@live.nl

Maasdal Noord-Brabant / Gelderland
Limburg

Vacature

Deel van Limburg
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