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Beverpopulatie blijft groeien: hoe is overlast te voorkomen?
De Nederlandse beverpopulatie is de afgelopen twee decennia hard gegroeid, en dan zal ook nog wel
een tijdje zo doorgaan. Hiermee wordt de kans op overlast groter. Bijvoorbeeld door het graven in
rivierdijken en het bouwen van dammen. Hoe kunnen terreinbeheerders, waterschappen en
landbouwer hiermee omgaan? De Zoogdiervereniging organiseerde hierover op 13 november een
symposium, in samenwerking met twee waterschappen en het Faunafonds.
Na in 1826 te zijn uitgestorven, werd de bever in 1988 weer uitgezet in de Biesbosch. Daarna volgden
andere gebieden en de bever heeft zich inmiddels verspreid over een groot deel van Nederland.
Momenteel zijn het er ongeveer 600 en dit aantal zal zich de komende twee decennia waarschijnlijk
vertienvoudigen tot zo’n 7000 dieren in 2035. Problemen zijn te voorkomen door tijdig maatregelen
te treffen.

Groei aantal bevers tussen 1988 en 2012
Verrijking
Voor natuurgebieden is de bever meestal een verrijking. Door zijn invloed op de waterhuishouding
door het bouwen van dammen, het omknagen van bomen heeft de bever een grote invloed op zijn
omgeving. Dit zorgt voor een grotere soortenrijkdom, daarom is de bever geliefd natuurbeheerders.
Schade
Maar dezelfde eigenschappen komen minder van pas buiten natuurgebieden, omdat zij daar tot
overlast kunnen leiden. Voorbeelden zijn het aanvreten van gewassen in de akkerbouw en
3
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boomteelt, wateroverlast door de bouw van dammen op ongewenste plekken (zoals op
landbouwpercelen en wegen) en het graven in dijken. De financiële schade in de landbouw blijft
waarschijnlijk beperkt in verhouding tot bijvoorbeeld ganzen en muskusratten, maar het bouwen van
dammen en het ondermijnen van dijken kan tot substantiële kosten leiden.
Maatregelen
Overlast is meestal te voorkomen. En ook als dit niet lukt, zijn er vaak nog genoeg mogelijkheden om
dit op te lossen. Maar dan moeten waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, terreinbeheerders en
landbouwers wel tijdig maatregelen nemen. Daarom organiseerde de Zoogdiervereniging voor deze
doelgroep een symposium. Sprekers van de Zoogdiervereniging, waterschap Peel en Maasvallei en
waterschap Rivierenland lieten zien welke maatregelen genomen kunnen woorden. Daarnaast
presenteerde de Zoogdiervereniging een brochure met concrete adviezen. Tot slot wordt ook het
boek ‘Bevers’ aangeboden aan de dijkgraaf van waterschap Rivierenland. Een uitgebreid verslag van
de middag is te lezen verderop in de nieuwsbrief.
Meer informatie
Brochure ‘Samenleven met bevers’:
http://www.zoogdierwinkel.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Bever/downloa
ds/Zoogdier%20professionals%20low%20def.pdf
Stefan Vreugdenhil, stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl en Vilmar Dijkstra,
vilmar.dijkstra@zoogdiervereniging.nl

Er kunnen nog veel meer bevers bij!
Het goed gaat met de bever en daar zijn we erg blij mee. Op 13 november heeft de
Zoogdiervereniging een bericht naar buiten gebracht over het succes van de bever. Helaas is de
boodschap niet altijd goed opgepakt door de pers. Het gaat zeker niet ‘te’ goed met de bever: er
kunnen zelfs nog veel meer bevers bij.
Op diverse websites en in een aantal kranten is gemeld dat de Zoogdiervereniging stelt dat het ‘te’
goed gaat met de bever en dat nu maatregelen moeten worden genomen (zie ook de Fibertjes
verderop in de nieuwsbrief). Dat is zeker niet het geval. In tegendeel zelfs: wij zijn juist erg blij dat het
zo goed gaat met de bever.
Sinds de bever in 1988 is uitgezet in de Biesbosch, heeft deze zich verspreid over grote delen van ons
land. Het is de verwachting dat dit ook de komende jaren doorgaat. Dit is goed nieuws. Niet alleen
voor mensen die graag van bevers willen genieten, maar ook voor de natuur. De bever zorgt namelijk
voor een vergroting van de biodiversiteit, want veel andere soorten profiteren van het omknagen
van bomen en het bouwen van dammen door de bever.
De toename van de bever is dus goed nieuws. Tegelijkertijd vindt de Zoogdiervereniging het wel
belangrijk om vooruit te kijken. Als de groei van de beverpopulatie doorzet, wordt de kans op
overlast in de toekomst wel groter omdat er plekken zijn in het landschap die nog niet geschikt
gemaakt zijn voor de bever. Het bouwen van dammen kan daardoor ook leiden tot een ongewenste
vernatting van landbouwpercelen. Daarnaast kunnen bevers dan in dijken graven, wat meestal niet
gewenst is.
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Dit betekent volgens ons absoluut niet dat er geen bevers meer bij kunnen. Sterker nog, voor een
robuuste populatie op de lange termijn is een verdere groei belangrijk. Wij vinden wel dat
waterschappen, Rijkswaterstaat en natuurbeheerders realistisch moeten zijn en vooruit moeten
kijken. Door de komende jaren enkele relatief eenvoudige en goedkope maatregelen te treffen in het
landschap, kunnen de bevers zich verder blijven verspreiden en kunnen eventuele problemen in de
toekomst worden voorkomen. Denk hierbij aan het aanleggen van kleine terpen
(‘hoogwatervluchtplaatsen’) in uiterwaarden en het voorkomen van de aanwezigheid van stilstaand
water tegen de dijkvoet.
Als water- en terreinbeheerders de juiste maatregelen treffen, kunnen we allemaal blijven genieten
van de bever. Dit was ook de gedeelde conclusie van het zeer goed bezochte symposium dat hierover
op 13 november is georganiseerd. Een kort verslag hiervan is in deze nieuwsbrief opgenomen.
Stefan Vreugdenhil, stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl

De bever komt eraan!
Op 12 november 2012 werd Stefan Vreugdenhil geïnterviewd in het radio-programma ‘Dit is de dag’
van de EO. Hieronder is het verslag van het interview op de website van het programma opgenomen.
De bever is bezig aan een succesvolle opmars in Nederland. Stefan Vreugdenhil schreef een boek
over dit dier waarin hij onder meer vertelt hoe wateroverlast door beverdammen voorkomen kan
worden.

De verspreiding van de bever in Nederland:
- Biesbosch: zowel het Brabantse als Zuid-Hollandse deel
- Gelderse Poort (ten oosten van Nijmegen), aan zuid- en noordkant van de rivier
- Blauwe Kamer in Gelderland (Wageningen/Rhenen)
- Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen (Flevoland)
- Dal van de Hunze (Drenthe)
- Uiterwaarden van de IJssel, bijvoorbeeld ter hoogte van Zalk waar het dier in 1826 in
Nederland uitstierf (Overijssel)
- Uiterwaarden van de Maas, in geheel Limburg
- Langs de Roer (Limburg)
- Meinerswijk (Arnhem)
TIPS:
-

Bevers krijg je het makkelijkst te zien in de schemering. Grootste kans is in de zomer wanneer
de dagen lang zijn.
Ga rustig aan de kant of in een bootje zitten, op gepaste afstand van een burcht.
Soms hoor je ze knagen aan een boom of aan riet, maar meestal moet je wachten tot ze
voorbij zwemmen of wanneer ze met hun staart op het water slaan.
5
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-

Sporen zijn gemakkelijk en het hele jaar door te vinden: afgeknaagde takken, bomen die zijn
omgeknaagd, hun burcht (takkenhoop van soms wel enkele meters in diameter) en dammen.

Tekst afkomst:http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/de-bever-komt-eraan/

Uiterwaard van de IJssel bij Zwolle (Foto: Wim Eikelboom).

6

CaLutra 24 – Jaargang 16 (2012) – nummer 4
Tekst, foto’s en figuren afkomstig van:
http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/de-bever-komt-eraan/

Kort verslag beversymposium Tiel - 13 november 2012
Inleiding
Kees Vonk (lid directieraad Waterschap Rivierenland) heet de aanwezigen welkom namens de
organiserende instanties Faunafonds, Zoogdiervereniging en Waterschap Rivierenland. Hij vermoedt
dat dit de eerste keer is dat er een beversymposium is georganiseerd en vraagt zich af of dit het
begin van een traditie kan zijn. Een dag eerder is in het Waterschapshuis een symposium geweest
over preventieve maatregelen voor schade door muskus- en beverratten. Dat is technisch niet
ingewikkeld. Toch bespeurde hij bij collega-waterschappen nog geen echt enthousiasme dit te gaan
doen. Het is het verschil tussen willen en kunnen. Als sector denkt Kees Vonk nog een weg te hebben
gaan, voor preventieve maatregelen zijn verankerd in het beleid. Toch is het denken wel veranderd,
zoals ook blijkt uit de naamgeving van de uitvoerende afdeling. Werd vroeger gesproken over
muskus- en beverrattenbestrijding, nu heet de betreffende afdeling muskusrattenbeheer.
Haalt de bever Fryslân?
Na de presentatie van Vilmar Dijkstra over de ontwikkeling van de beverpopulatie in Nederland,
breekt een discussie los over de verwachte verspreiding in 2035. Fryslân staat dan niet op de kaart,
terwijl hier al wel een bever is weggevangen. Na terugplaatsing is deze doodgereden. Het gebeurt
meestal dat teruggeplaatste dieren als gevolg van stress uit hun leefgebied vertrekken. Freek
Niewold vult aan dat het een jong exemplaar betrof in de trekfase (dispersie). Fryslân vormt wel
potentieel leefgebied, maar is ‘far away’ van huidige verspreidingslocaties en er liggen veel barrières
tussen. Het lijkt of bevers overal kunnen komen, maar de soort kent een zeer trage dispersie en kan
moeizaam waterscheidingen passeren. Dieren over een waterscheiding uitzetten versnelt de
dispersie, bijvoorbeeld zoals gebeurd is in het Hunzegebied. Over de invloed van het Programma
Stroomlijn op de dispersie van de bever lopen de meningen uiteen.
De strijd tegen een beverdam
Inge Janssen van Waterschap Roer en Overmaas geeft een prachtig verhaal over de ervaringen van
het waterschap met bevers. Onder andere over de ‘strijd’ met een bever die ’s nachts stevig aan zijn
dam bouwde, terwijl een waterschapsmedewerker dit overdag probeerde te voorkomen om de
doorstroming in de watergang te garanderen. Inge geeft aan dat het waterschap een bevervisie wil
opstellen met de provincie. Vooral in Amerika is veel ervaring met het omzeilen van beverdammen,
o.a. met de ‘beaver-diseaver’.
Vervolgens zijn er drie stellingen over beverschade en beverdammen, waarbij uit de discussie mooi
welke voors en tegens er zijn. De opzettelijke introductie van de bever vergt hiervoor een
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte is echter sprake van bedrijfsrisico.
Beverdammen kunnen op veel plaatsen worden toegestaan, maar niet in het rivierengebied. Dit is
keurig verkaveld en bij een peilverschil van 10 cm ontstaat er al een wettelijk probleem. En is het
verwijderen van dammen wel of geen duurzame oplossing ter voorkoming van schade? Er zijn
gevallen dat een bever bleef terugkomen. Het waterschap Roer en Overmaas streeft naar een
formeel vastgestelde kaart met blijvend landbouwgebied, waar beverdammen niet worden
getolereerd.
Waterveiligheid vergt belangenafweging
Hans van Poelwijk van Waterschap Rivierenland gaat verder in op de mogelijke knelpunten in het
rivierengebied, met name de bescherming tegen ondergraving van dijken. Dit heeft een zeer hoge
prioriteit, waarbij een afweging tegen de bever moet kunnen worden gemaakt. Preventie staat
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echter voorop, bijvoorbeeld met veredeld kippengaas, maar er wordt ook geëxperimenteerd met
verduurzaamd karton. Het water heeft hier geen invloed op, de sterkte is groter dan bij nietverduurzaamd karton. Een meerderheid is het eens met de stelling, dat in de uiterwaarden
hoogwatervluchtplaatsen voor bevers moeten worden toegestaan, ook al beperken zij de
doorstroming. Dit ligt politiek echter zeer gevoelig. In de inleiding is aangegeven dat er ruimte is voor
7.000 bevers in Nederland. De vraag is hoeveel er gezien de kosten maatschappelijk acceptabel zijn.
Als compensatie voor het toestaan van hvp’s (meer weerstand), zouden de dijker nog iets hoger
moeten, of zou er nog meer vegetatie moeten worden verwijderd. Dit vergt een belangenafweging.
Een tegengeluid is dat je moet kijken naar de mogelijkheden: er zijn voldoende plekken waar een
kleine verhoging wèl kan? Er zal eerst moeten worden onderzocht wat wèl mogelijk is. Gepleit wordt
voor samenwerking, onderzoek en een bevervisie voor heel Nederland.
Aanbieding eerste exemplaar beverboek
Dijkgraaf Roelof Bleker krijgt van Rob van Westrienen (voorzitter Zoogdiervereniging) het eerste
exemplaar uitgereikt van het boek Bevers van Jasja Dekker en Stefan Vreugdenhil.
Rob van Westrienen beschrijft de bever als succesverhaal van de natuurbescherming in Nederland.
Na zoveel jaar afwezigheid is hij weer volop aanwezig. Dat de bever aanspreekt, blijkt ook uit de
stijgende bezoekersaantallen in de Biesbosch. De Zoogdiervereniging heeft om dit feestelijk te
markeren, het Jaar van de Bever uitgeroepen. Dit jaar heeft de Zoogdiervereniging zich tot taak
gesteld discussies over de verdere toekomst te faciliteren.
Rob van Westrienen stelt dat dit een passende plek is voor de overhandiging van het eerste
exemplaar, omdat het Waterschap vandaag onze gastheer is, maar ook omdat dit Waterschap de
meeste bevers in haar beheergebied heeft van alle waterschappen. Hij hoopt dat het boek mag
bijdragen aan het blijvend genieten van en verstandig omgaan met de bever.
Roelof Bleker geeft aan dat de bever het waterschap aan het hart gaat. Er is groot draagvlak onder
waterbouwers. Roelof Bleker refereert aan het feit, dat het in de innovatieclub van het waterschap
een eer is een bever op de revers gespeld te krijgen.
Afsluiting door de dagvoorzitter, Kees Vonk
Het gevaar bestaat dat na vandaag alles blijft zoals het is. Daarom stelt Kees Vonk voor dit
symposium jaarlijks te organiseren, om kennis en ervaring uit te blijven wisselen. Het Waterschap
Rivierenland zal collega-waterschappen stimuleren preventieve maatregelen te nemen. Er is nog wel
een traject te gaan. Hij stelt voor een landelijke bevervisie op te stellen en die volgend jaar op het
symposium te presenteren. Hiervoor wijst hij met name naar de Zoogdiervereniging, de provincies en
waterschappen.
Een uitgebreid verslag zal begin 2013 verschijnen.
Hans Hollander, hans.hollander@zoogdiervereniging.nl

Bevers en ruimte voor de rivier
Ruimte voor de rivier
Op dit moment hebben twee ruimte voor de rivier trajecten de aandacht in Overijssel. Dit betreffen
het traject Deventer-Olst en de Scheller en Oldeneler buitenwaarden bij Zwolle. Voor deze gebieden
staan inrichtingsmaatregel gepland om de doorstroming van het rivierwater meer ruimte te geven
bij piekafvoer. Er worden onder andere nevengeulen gegraven. Dit kan zowel voor de bever als ook
voor andere ecologische processen een positieve invloed hebben. Ook staan er maatregelen gepland
om waterbelemmerende obstakels te verwijderen waaronder ook bosopslag. Dit heeft naar
verwachting nadelige gevolgen voor de bever. Er is de afgelopen jaren informatie uitgewisseld met
8
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de betrokken partijen over de verspreiding en aantallen bevers en de vestigingsstatus in deze
gebieden door de lokale mensen van de bever- & otterwerkgroep (CaLutra). Naar aanleiding hiervan
heeft de VZZ opdracht gekregen van Waterschap Groot Salland nader onderzoek te verrichten. Op
basis hiervan zijn voor het Engelse Werk en de Hengforderwaarden rapporten opgesteld voor
Mitigatie en Compensatie opgesteld ( Vilmar Dijkstra). De bever- & otterwerkgroep (CaLutra)
werkgroep heeft hier een bijdrage geleverd door het beschikbaar stellen van informatie en
onderzoeksgegevens en er is aanvullend onderzoek verricht. Tevens zijn opmerkingen en
aanvullingen gegeven op de conceptrapporten. Een mooie en goede samenwerking.
Uitvoering
Nu de uitvoering op korte termijn in gang zal worden gezet wordt het allemaal wel spannend. De
lokale mensen van CaLutra zullen zoveel mogelijk een vinger aan de pols houden. Ook zijn wij
onlangs betrokken bij een uitvoeringsoverleg om de laatste stand van zaken en eventuele
aanpassingen door te spreken. Alles bij elkaar een boeiende proces om op constructieve wijze voor
beide partijen naar passende oplossingen te zoeken.
Aandachtspunt
Bij deze trajecten spelen maatregelen vanuit een zwaarwegend maatschappelijk belang in het kader
van veiligheid een belangrijke rol.Daarnaast betreffen het Natura 2000 gebieden. Deze hebben een
verbeteringsdoelstelling ten aanzien van het leefgebied van de bever.
De acceptatie van houtige begroeiing langs de oevers en in vorm van zachthout ooibos is hierbij voor
nu en in de toekomst voor mijn gevoel wel een aandachtspunt. Veel houtige begroeiing moet wijken
en hiervoor lijkt in de beheerdoelen weinig ruimte in de toekomst. Dit is voor mijn gevoel een erg
abstracte benadering op basis van doorstromingsmodellen. Juist de bever zou een natuurlijke
beheerder kunnen zijn die de houtige begroeiing kosteloos terug dringt met zijn knaagactiviteiten.
Dit zorgt tevens voor veel meer dynamiek waar veel ecologische processen voordeel bij hebben. Dit
onderwerp verdiend denk ik op landelijk niveau aandacht.
Auteur, Robert.Pater@landschapoverijssel.nl

Hoog water (Foto: Robert Pater).
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Fibertjes
Bever is knuffelmascotte, maar ook lastpost voor waterschappen
MILSBEEK - Hij bezit op een afstandje een hoog knuffelgehalte, maar het Noord-Limburgse
waterschap Peel en Maasvallei heeft de handen vol aan het beperken van schade door toedoen van
bevers. Bevers werpen overal dammen op en dat kan bij hoge waterstanden zorgen voor
overstromingen van akkers.
Eind jaren negentig telde de provincie Limburg een paar verdwaalde bevers in haar rivieren en
beken. Tussen 2002 en 2004 veranderde dat. Toen werden 33 bevers uitgezet in de Limburgse
natuur. Sindsdien gaat het hard. De beverpopulatie is de grens van 120 exemplaren gepasseerd en
door het ontbreken van natuurlijke vijanden als de wolf is het eind nog niet in zicht. Bevers hebben
onder meer een stek gevonden in de Niers, het grensriviertje dat bij Milsbeek in de Maas uitmondt.
De waterschappen zijn er trots op dat de bever zich zo lekker voelt in de Limburgse watergangen,
maar het succes heeft ook een keerzijde.
Met een speciaal geldpotje van de provincie Limburg worden nu problemen opgelost. Zo wordt bij
mislukte oogsten ten gevolge van ondergelopen akkers schade vergoed of zelfs land opgekocht,
zodat de bever zijn gang kan blijven gaan. Ook wordt het geld gebruikt voor experimentele
maatregelen. Zo wordt hier en daar schrikdraad over beken gespannen, zodat de bever geen dam
bouwt. Verder experimenteert het waterschap met rioolbuisjes door dammen, om zo het water wat
meer te laten doorstromen. Het waterschap spendeert jaarlijks vierhonderd uur aan het tegengaan
van beveroverlast. Dat komt in geld uitgedrukt uit op een kostenpost van 36.000 euro.
Bron: De Gelderlander, 9 oktober 2012

Politie ziet bever aan voor inbreker
Een bever heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor aardig wat commotie gezorgd in
Almere. De hulpdiensten rukten massaal uit, omdat agenten het zwemmende beest aanzagen voor
een vluchtende inbreker. Volgens een politiewoordvoerder reageerden de agenten op een
inbraakmelding bij een bedrijf en hoorden ze eenmaal ter plaatse een plons. Een van hen meende
bovendien een hoofd in het water te zien. Zowel de brandweer als een politiehelikopter werden
opgetrommeld om de 'inbreker' boven water te krijgen. Pas na de inzet van een infraroodcamera
werd duidelijk dat er geen jacht werd gemaakt op een insluiper, maar op een 'flink uit de kluiten
gewassen bever'. Wie er wel achter de inbraakpoging zat, is nog onduidelijk. De zoektocht leverde
geen arrestaties op.
Bron: De Volkskrant, 15 november 2012

Het gaat te goed met de bevers
De bever is in 1988 opnieuw uitgezet in de Nederlandse natuur. En met succes, want ondertussen
leven er zo'n 600 dieren op verschillende plekken in het land. Als natuurbeheerders niet ingrijpen,
zijn het er over 20 jaar zeker 7000. De bever begint overlast te veroorzaken. Dat stelt de
Zoogdiervereniging, die dinsdag met waterschappen en het Faunafonds praat over maatregelen
tegen de schade die bevers veroorzaken. Het belangrijkste probleem is dat de knagers gangen en
holen in dijken graven daarmee de stabiliteit van de dijk ondermijnen, net zoals muskus- en
beverratten dat doen. Ratten worden om die reden actief bestreden in de watergangen.
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Volgens de Zoogdiervereniging is de bever erg populair in Nederland, maar om dat zo te houden
moeten er tijdig maatregelen worden genomen tegen de schade die de dieren veroorzaken. Niet
voor niets is de bever in de 19de eeuw in Nederland uitgeroeid, aldus de vereniging.
Op een aantal plekken langs dijken worden proeven gehouden met maatregelen om ratten tegen te
houden. Die zouden mogelijk ook tegen bevers kunnen werken. Aanbrengen van rasters onder
water, het spannen van kippengaas tegen een dijk en bestraten van de voet van een dijk worden
uitgeprobeerd. Natuurbeheerders adviseren ook om 'beverakkertjes' aan te leggen om de beesten
zodoende bij landbouwgewas weg te lokken. In de Verenigde Staten en Canada is veel ervaring met
zogenoemde 'beaver deceivers' die voorkomen dat de dammen die bevers bouwen de watergangen
blokkeren.
Bron: De Volkskrant, 13 november 2012

Bevers in het noorden
Dit najaar konden er in samenwerking met Staatsbosbeheer vijf bevers worden uitgezet in het
Drentse Aa gebied. Het betreft één exemplaar uit Limburg, twee uit de Biesbosch en twee uit
Planckendael Antwerpen. Vier dieren kwamen beschikbaar voor Drenthe dankzij bemiddeling van
Freek Niewold. De dieren zijn vlak bij elkaar in de buurt losgelaten in kunstburchten. Met een beetje
geluk vormen zich uit deze groep één of meer stelletjes zodat we ook eens jonge bevers gaan zien in
het Drentse Aa gebied. De meeste Gronings Drentse bevers bevinden zich nog altijd in het Hunze- en
Zuidlaardermeergebied. Hier zijn op enkele plekken al meerdere keren jongen geboren. De totale
Drents-Groningse populatie wordt momenteel geschat op 40-45 exemplaren.
Bertil Zoer, b.zoer@drentslandschap.nl, www.beversindehunze.nl

Lutraatjes
Succesvolle herintroductie van de otter in Nederland
In 2002 is het toenmalige ministerie van LNV gestart met een herintroductieprogramma voor de
otter in Nederland, nadat de otter in 1988 officieel was uitgestorven. De wetenschappelijke
begeleiding en monitoring was in handen van Alterra Wageningen UR. Voorlopig lijkt de
herintroductie succesvol. Het herintroductieprogramma wordt binnenkort beëindigd. De zorg voor
de duurzame instandhouding van de otterpopulatie in Nederland wordt overgedragen aan de
provincies.
In de periode 2002-2008 zijn in totaal 31 otters uitgezet in Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Inmiddels is er een groeiende populatie. Het uitzetgebied voor otters lijkt volledig bezet. Het
jaarlijkse surplus aan nieuwgeboren otters zwerft uit om elders leefgebied te vinden. De ecologische
infrastructuur die daarvoor nodig is, is nog niet op orde. Dit leidt tot een toenemend aantal
verkeersslachtoffers onder zwervende otters. Momenteel zijn dat er circa 15 op jaarbasis. Alterra
Wageningen UR heeft op verzoek van het ministerie van EL&I gekeken naar de kansen voor een
duurzame instandhouding van de huidige Nederlandse otterpopulatie en heeft de risico’s van
uitsterven in beeld gebracht.
Over de afgelopen jaren laat de otterpopulatie een sterke aanwas zien. Steeds vaker worden otters
ook waargenomen buiten de grenzen van het uitzetgebied. Wel is het van belang het aantal
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verkeersslachtoffers binnen en buiten het huidige kernleefgebied terug te dringen. Daarvoor zijn
gepaste maatregelen nodig, met prioriteit bij de nu bekende hotspots waar de afgelopen jaren
meerdere slachtoffers zijn gevallen. Hoge prioriteit hebben de wegen die het kernleefgebied
doorkruisen. Een andere mogelijke bedreiging voor de populatie vormt inteelt. De komende jaren
moeten maatregelen worden genomen die het proces van genetische verarming en inteelt vertragen.
Zolang er geen uitwisseling tot stand komt met naburige populaties, is het advies eens in de paar jaar
een aantal genetisch niet-verwante dieren bij te plaatsen.
De otter is inmiddels opgenomen in het Netwerk Ecologische Monitoring, waar Alterra voor heeft
gepleit. Verder heeft Nederland de otter vooralsnog niet aangemeld bij de Europese Commissie in
het kader van de Europese Habitatrichtlijn, ofschoon het een strikt te beschermen soort is.
Aanbevolen wordt dit wel te doen en de soort op te nemen op de Europese referentielijst voor
Nederland. Dat garandeert de noodzakelijke maatregelen om de otterpopulatie duurzaam in stand te
houden.
Meer informatie is te vinden in het rapport Status van de Nederlandse otterpopulatie na
herintroductie. Kansen voor duurzame instandhouding en risico’s van uitsterven op de website van
Wageningen UR.
Bron: Alterra - Wageningen UR, 16 oktober 2012

Vrijgelaten otter Doesburg maakt het goed
In april van dit jaar werd bij Doesburg een otter vrijgelaten om de al aanwezige fragiele populatie te
versterken. Camerabeelden laten zien dat de vrijgelaten otter nog aanwezig is. Het jonge mannetje
heeft zijn leefgebied vergroot en wordt nu waargenomen in een groot gebied tussen Doesburg en
Doetinchem. Daarbij is het mannetje waargenomen met een andere, vermoedelijk vrouwelijke, otter.
Onderzoek naar de prille Doesburgse otterpopulatie maakte begin 2012 duidelijk dat er nog
minimaal één ottervrouwtje aanwezig was en mogelijk een tweede. Helaas ontbraken de sporen van
een otterman. De kolonisatie van Doesburg ging niet zonder vallen en opstaan. De otters kregen
weliswaar jongen, maar het aanpakken van een aantal risicoplekken kwam voor drie dieren helaas te
laat. Zij sneuvelden in het verkeer.

Otter bij Doesburg op spraintplaats (Foto: Freek Niewold).
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Na alle inspanningen van diverse partijen om de omgeving van Doesburg nog geschikter te maken,
zou het jammer zijn als deze spontaan gevestigde populatie zou uitdoven. Met het wegvallen van het
mannetje was er dringend behoefte aan versterking. Een verweesd en onverwant ottermannetje
afkomstig uit de Weerribben kwam als geroepen. Op maandag 16 april werd hij vrijgelaten bij de
Oude IJssel in de omgeving van Doesburg. De verwachtingen waren toen hoog gespannen. Zou het
dier zich de nieuwe leefomgeving eigen maken? Vinden het vrouwtje en mannetje elkaar?
Vijf maanden later kunnen we concluderen dat de bijplaatsing heeft gewerkt. In korte tijd heeft het
mannetje zich de Oude IJssel tussen Doesburg en Doetinchem eigen gemaakt en daarbij een partner
gevonden.
In het rivierengebied liggen geweldige uitbreidingskansen voor de otter, dankzij de ontwikkeling van
natuur en verbetering van de waterkwaliteit. De rivieren zijn een voor de hand liggende
migratieroute en er liggen tal van moerassen in de uiterwaarden en achter de dijken. ARK
Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds zetten zich de komende jaren samen met de
provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Veluwe, Waterschap
Rivierenland, gemeente Doesburg, Staatsbosbeheer en de Otterwerkgroep Doesburg in voor de
ontwikkeling van een duurzame otterpopulatie in het rivierengebied. Daarbij wordt de
verkeersveiligheid voor otters verbeterd en worden doelgericht genetisch onverwante dieren
bijgeplaatst. Het inbrengen van nieuw bloed is goed voor de verbreding van de smalle genetische
basis van de huidige otterpopulatie.
Zie voor meer informatie: www.ottersinrivierenland.nl.
Bart Beekers en Twan Teunissen, ARK
Bericht uitgegeven door ARK op zondag 7 oktober 2012

De otter blijkt steeds beter thuis in de Vecht
ZWOLLE/VILSTEREN - De otter lijkt zich steeds beter thuis te voelen in de Vecht. Vorig jaar al, trof
Landschap Overijssel sporen van een vrouwtjesotter met jong aan bij de oevers van de rivier bij
Dalfsen. Nu heeft Waterschap Groot Salland uitwerpselen, wissels en zogeheten oeverglijbanen
gevonden bij het Vilsterense deel van de Vecht. De Vecht-otters zijn waarschijnlijk nakomelingen van
de meer dan dertig dieren die in de jaren tussen 2002 en 2008 zijn uitgezet in de Kop van Overijssel.
De marterachtige was sinds de jaren vijftig niet meer gesignaleerd in de Overijsselse rivier.
De aanwezigheid van dieren uit deze populatie in de Vecht vergroot de kans dat ze in contact komen
met hun soortgenoten die in Duitsland leven. Dat is goed voor de genetische variatie en dus de
overlevingskansen van de otter. Recent trof waterschap Velt en Vecht ook in haar Drentse wateren
ottersporen aan. De waterschappen zijn blij dat de otter terug is in de Vecht; ze zien het als een
indicatie dat de waterkwaliteit goed is en het dier voldoende voedsel -vis- kan vinden. Het project
Ruimte voor de Vecht is er op gericht de rivier ook in de toekomst veilig te houden en het biedt extra
kansen voor waterflora en-fauna.
Bron: De Stentor, 22 november 2012
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Eerste Flevolandse monitoringsroutes voor otter uitgezet
Op 17 en 21 november zijn de eerste Flevolandse ottertellers geïnstrueerd hoe de ottermonitoring
zal gaan lopen. Omdat geen van de tellers ervaring had met het herkennen van de sporen van de
otter vond deze instructie in het veld plaats. Voor beide instructies is gekozen voor het Waterloopbos
in de Noordoostpolder. Een gebied rijk aan waterlopen en grenzend aan Overijssel. Daarnaast
gewoon een erg mooi bos met een rijke geschiedenis.
De drie tellers die op 21 november meegingen zouden ook daadwerkelijk dit gebied tot hun telgebied
gaan rekenen. Reden om maar meteen de eerste officiële telling in gang te zetten. Aan het eind van
de dag waren de 9 telpunten afgespeurd en hadden we op 4 plekken ottersporen gevonden: een
uitstekende start voor deze monitoringsplek.
De wildcamera die twee weken in dit gebied gestaan had, heeft echter nog niks opgeleverd.
Binnenkort eens een andere locaties gaan bekijken…
Jeroen Reinhold, reinhold@landschapsbeheer.net

Ottermonitoring in Flevoland (Foto: Jeroen Reinhold).

Otters in Groningen en Drenthe
Omstreeks eind september kwamen er twee otters om in het verkeer in Drenthe. Eén exemplaar bij
Assen en één bij Uffelte. In Zuidwest Drenthe (wijde omgeving van Uffelte) werden al langere tijd
ottersporen aangetroffen. Met het verkeerslachtoffer van Uffelte werd even gevreesd dat het hier nu
wellicht afgelopen zou zijn, maar dat blijkt gelukkig mee te vallen. Na de melding van het
verkeerslachtoffer wist een lokale natuurliefhebber te melden dat in de nabijgelegen Oude vaart
enkele maanden eerder al twee dieren in elkaar gezelschap waren waargenomen. Gelukkig werden
er in deze zuidwesthoek van Drenthe in de laatste maanden nog weer volop verse spraints gevonden.
In een deel van het gebied worden de spraints verzameld door René Nauta i.s.m. Freek Niewold om
14

CaLutra 24 – Jaargang 16 (2012) – nummer 4
verder genetisch te kunnen onderzoeken. Dankzij de inzet van een bewegingscamera van Ronald
Popken (Natuurmonumenten) kon aangetoond worden dat in dit gebied nog altijd meer dan één
otter aanwezig is. Er zijn meerdere foto’s gemaakt waarop twee exemplaren staan. Sporen worden
ondertussen gevonden in vrijwel het hele stroomdal van de Oude vaart in een gebied dat zich
uitstrekt van Meppel tot Beilen Al met al zo’n 23 km stroomdal. Ook in het stroomdal van de Vledder
Aa lijkt de otter nog aanwezig te zijn.

Foto: Ronald Popken, Natuurmonumenten.
In het Gronings-Drentse Zuidlaardermeergebied ziet het er momenteel wat somberder uit. De laatste
maanden, ongeveer vanaf het moment van het verkeersslachtoffer bij Assen, worden er geen verse
ottersporen meer gevonden in het gebied. Of het één met het ander te maken heeft zal mogelijk nog
blijken als het DNA van het verkeersslachtoffer van Assen vergeleken wordt met de
Zuidlaardermeerspraints. Dit onderzoek staat nog gepland voor januari 2013.
Bertil Zoer b.zoer@drentslandschap.nl
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Nieuws uit de vereniging
Van de voorzitter
De afgelopen periode was een erg drukke periode voor mensen die van bevers of otters houden.
Nieuwe boeken om te lezen, een symposium om te bezoeken, na de ALV een bever-excursie en een
nieuwe serie ottercursussen. Sinds dit jaar zijn ook otter en bever aangesloten bij het NEM (Netwerk
Ecologische Monitoring). De handleiding is klaar en onze regionale coördinatoren krijgen een dezer
dagen een lijst nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Mocht je je hebben opgegeven om mee te helpen,
verwacht dan uiterlijk begin volgend jaar contact over welke gebieden je wilt inventariseren, of
misschien ben je zelfs al het veld in geweest.
Als bestuur hebben we natuurlijk ook niet stil gezeten. We hebben weer een erg zinvolle bijeenkomst
met de regionaal coördinatoren achter de rug en we hebben zelfs een nieuw bestuurslid: San
Claessens. Afgelopen zomer heeft zij als stage bij de ZV de tellingen in de Biesbosch georganiseerd en
komt nu ons team versterken als coördinator bever. Komende nieuwsbrief zal zij zich uitgebreid aan
jullie voorstellen!
En nu loopt het Jaar van de Bever weer bijna ten einde. Ik kijk in ieder geval met een goed gevoel
naar afgelopen jaar terug. Hopelijk jullie ook. En onze plannen zijn nog lang niet op!
Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com

Uit het Friese veld 2
In een provincie waar otters zitten, kun je ook jonge otters tegen komen. Soms op de trap camera,
wat altijd weer een verassing is, maar soms loopt het ook slechter af en zijn de otters de moeder
kwijt, of zijn het zelfs verweesde ottertjes. Beide gevallen zijn we nu de laatste twee en een half
jaar tegengekomen.
De eerste drie jonge otters waren verweesde otters, liepen op de weg, en zelfs één bij een boer met
Rottweiler achter huis. Tijdelijk zijn ze opgevangen bij Addy de Jongh thuis. Na het vlug in elkaar
spijkeren van een vrij grote buitenkooi, met een ingegraven stromend water bad en de natuurlijke
omgeving nagebootst, met stobben, en een buis, werden ze liefdevol verzorgd door de familie Tjibbe
de Jong in Earnewoude. Voor diegene die wilde, was er gelegenheid om in het naastgelegen hok,
door het glas naar het buiten verblijf daar het spelen en ravotten van de otters te zien.
Het uitzetten van de Otters ging minder soepel. In een uitwenkooi zijn na enkele dagen 2 otters ziek
geworden, we hebben ze direct teruggeplaatst naar de oude kooi, waar medische hulp beter kon
worden toegepast. Helaas, het mocht niet meer baten, de 2 zieke otters zijn gestorven. Er is sectie
gedaan in Utrecht. Na veel onderzoeken is de ziekte nog steeds onbekend. De derde otter is tijdens
deze hectische actie meteen uitgezet.
Ondanks dat deze otter van een zender voorzien was, hebben wij met veel inspanning (zowel met
vliegtuig, auto als de benenwagen), niks meer van deze otter vernomen. Totdat bij een sectie
onderzoek van Alterra 23 november 2012 naar voren kwam, dat deze otter afgelopen zomer was
verongelukt in Ruigahuizen, ongeveer 40 km van de uitzetplek vandaan. Tot onze verbazing bleek bij
deze sectie dat deze otter drie jongen heeft gehad. Ik hoop dat het onderzoek naar DNA in spraints in
Nederland in 2013 wel doorgaat, zodat we misschien toch nog wat nazaten van deze uitgezette otter
kunnen terugvinden.
Het andere geval gaat om een ottertje dat gevangen zat achter de walbeschoeiing met een
hardnekkige vlonder erboven. Door veel werk te verzetten is er toch nog kans gezien om de jonge
otter ‘s nachts te vangen in een vangkooi met vis. Deze otter zit nu nog bij familie Tjibbe de Jong. Het
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enige wat we merken van deze otter is, dat het eten op is, via de webcam boven het privé bad, waar
geregeld verse vis in gedaan wordt. Soms is inspectie in het nachthok nodig, bijvoorbeeld als de
Otter niet uit het nachthok is geweest, als dan voorzichtig in één het nachthok gekeken wordt,
worden we uitgesnauwd met blazen en kruipt de otter weg naar een naast gelegen hok. Het is dan
ook beslist niet veilig om dichterbij te komen. Een heel verschil met het lieve knuffeldiertje, dat met
een fles zijn groot gebracht is.
Harry Bosma, harryenpytsje@hetnet.nl

Otter in gevangenschap (Foto: Harry Bosma).
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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:
Jolanda Snellenberg, j.snellenberg@gmail.com.
Naam
Email-adres
Regio
Bertil Zoer
B.Zoer@drentslandschap.nl
Groningen, Drenthe
Harrie Bosma
harryenpytsje@hetnet.nl
Friesland
Jeroen Reinhold
reinhold@landschapsbeheer.net
Flevoland
Robert Pater (bever) Robertpater@versatel.nl
Overijssel en IJsselvallei Gelderland
Mark Zekhuis (otter) rarevogel@planet.nl
Overijssel en IJsselvallei Gelderland
Gerrit Kolenbrander g.kolenbrander@versatel.nl
Gelderland exclusief IJsselvallei
Stefan Vreugdenhil
Stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl
Utrecht
Jurjen Annen
jurjenannen@yahoo.com
Noord-Holland
VACATURE
Biesbosch
fbarends@live.nl
Zuid-Holland
Fred Barends
Lily Vercruijsse
lilyvercruijsse@hotmail.com
Noord-Brabant / Maasdal Gelderland
frank.heinen@live.nl
Limburg
Frank Heinen
Vacature zo goed als zeker vervuld
Deel van Limburg
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