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De eerste nieuwsbrief van het jaar 2000, met het laatste nieuws uit de bekende bevergebieden.
Helaas is er tot nu toe niet gereageerd op de oproep om illustratiemateriaal (ingescande foto’s,
tekeningen) in te sturen voor het aankleden van de nieuwsbrief. Hierbij verzoeken we de leden
nogmaals om hun creatieve bijdrage aan CASTOR op te sturen naar het redactie adres. Alvast
hartelijk dank.
De redactie

BEVERS(POREN) IN DE BIESBOSCH

BEVERTELLINGEN IN FLEVOLAND

Veel leden zullen zich afvragen of er in 2000
nog iets aan bevers gedaan gaat worden in
de Biesbosch. Staatsbosbeheer (SBB) heeft
besloten om in 2000 geen financiën
beschikbaar te stellen om het aantal bevers
te
bepalen.
Zij
wilden
eerst
het
evaluatierapport over de afgelopen vijf jaar
afwachten en aan de hand daarvan beslissen
hoe verder te gaan. Inmiddels is het
evaluatierapport verschenen bij Alterra (het
voormalige IBN-DLO).
Helaas zijn we vanuit de VZZ niet zo over het
rapport te spreken en ik heb mij daarom als
mede-auteur teruggetrokken. De kritiek richt
zich met name op niet onderbouwde
aannames, conclusies die niet geheel juist zijn
en aanbevelingen waarmee we weinig
kunnen. Met SBB zal overlegd worden hoe
verder te gaan. Dat wat betreft de monitoring
van het aantal bevers.
Nu zijn we als werkgroep al een tijdje bezig
om een vraatonderzoek in de Biesbosch op te
zetten. Dit liep aanvankelijk zeer stroef. Bij het
zoeken naar de juiste manier om de
gegevens te verzamelen, stuitten we op
allerlei methodische problemen. Na enkele
pogingen hopen we inmiddels de juiste
methode ontdekt te hebben en we denken
nog vier velddagen aan voorbereidingen
nodig te hebben voordat we echt kunnen
starten. Dat zal dan waarschijnlijk in augustus
worden. In de volgende nieuwsbrief meer
over het hoe en waarom.
Vilmar Dijkstra

Op 16 en 17 juni, en 21 en 22 juli gaan we in
Flevoland bevers tellen.
Op de vrijdagavonden zullen de bevers in het
natuurpark van Lelystad geteld worden. Hier
liggen een aantal burchten buiten het
omheinde beverperk. Op de zaterdagavonden
zijn de geïsoleerde burchten van de Lage
Vaart, de Noorderplas en wellicht het Larserbos
aan de beurt. Vanuit Landschapsbeheer
Flevoland zullen vrijwilligers meedoen met de
tellingen. Deze mensen hebben weinig ervaring
met tellen maar zijn goed thuis in het gebied.
Jeroen Reinhold

Oproep:
Heb je zin en tijd om een weekend te komen
helpen, bel dan naar Vilmar om je op te
geven:
tel:
026-4431826 (p)

Oproep:
Zijn er misschien nog leden van de
Beverwerkgroep die mee willen helpen tellen?
De tellingen beginnen rond 19.00 op de
verschillende lokaties. Wil je na afloop bij
iemand in Lelystad overnachten, dan is dat te
regelen. Opgave bij Jeroen Reinhold:
tel:
0320-231971 (p)
0320-265065 (w)
email: jeroen@mff.lieu.net

BEVERS OBSERVEREN DE SWALM
In de vorige nieuwsbrief maakte Wouter
Jansen, contactpersoon Midden Limburg,
melding van bevers in rivier de Swalm (ten
Noorden van Roermond). Hier volgt het laatste
nieuws.
Op 6 januari hoorde ik van een collega dat er
knaagsporen waren gezien van een bever bij
de ruïne de Borg langs de Swalm.
Een lid van IVN-Roermond deelde me mee dat
hij in Duitsland bij Brüggen ook vraatsporen had
gezien die afkomstig waren van een bever.
Deze sporen had hij gezien op 30 december
1999 langs een stuk van de Schwalm nabij

kasteel Dilborn, dat “renaturiert “ was, dat wil
zeggen
heringericht
volgens
natuurbegrippen. Hier waren enige jonge
bomen geheel afgeknaagd in de vorm van
potloodpunten.
Op 12 januari belde een inwoner van
Swalmen, dat hij en zijn vrouw eind september
1999 een bever gezien hadden tijdens een
fietstocht langs de Swalm. De bever lag rustig
in het water, met kop en lijf boven water, bij
de stenen brug met de knotwilgen bij de
Wieler. De melder verzekerde me dat het
geen beverrat was geweest.
Op 15 januari dit jaar werd een excursie
georganiseerd langs de Swalm met leden van
het Natuurhistorisch Genootschap Limburg.
Tijdens deze excursie werden verschillende
verse knaagsporen gevonden aan wilg,
ratelpopulier en es.
Wouter Jansen
Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel bevers
zich langs de swalm ophouden. Daarom de
volgende vraag aan de leden van de BWN:
Oproep:
Zin om mee te helpen met onderzoek en
misschien een bever te zien zwemmen in de
Swalm? Dat kan op zaterdagavond 8 juli
2000. Bij echt slecht weer verschuiven we de
datum een of twee weken. Er zal op enkele
strategische
plaatsen langs de Swalm
worden gepost.
Verzamelen: aan de voorkant van NS-Station
Swalmen om 21.00 uur.
Verrekijker en muggenspray zijn niet verplicht.
Wel verplicht is het aanmelden, vanwege
planning van de posten.
De eerste aanmelders krijgen eerste keus.
Opgave bij Wouter Jansen :
email: jansen.olivier@ planet.nl
tel:
0475-326798 (p)
0475-352015 (w)
BEVERWEEKEND, 14 t/m 16 juli 2000
Jaarlijks organiseert de BWN een weekend
voor leden en geïnteresseerden om bevers te
bestuderen in de Brabantse Biesbosch.
Tijdens het beverweekend kunnen leden
kennis maken met het werk van de BWN. Ze
leveren een bijdrage in het jaarlijkse
monitoringsonderzoek in de Biesbosch. Het
weekend is vooral bedoeld voor leden die
nog nooit een bever hebben gezien.
Overdag wordt de Biesbosch met bootjes
uitgekamd op zoek naar verse beversporen. ‘s

Avonds gaan de deelnemers met een bootje
bij een burcht posten om de bevers te tellen.
Oproep:
Belangstelling? Geef je dan snel op, want het
aantal deelnemers is beperkt.
Opgave bij Vilmar Dijkstra:
tel:
026-4431826 (p)

FIBERTJES

Fibertjes
is
een
mededelingen.

rubriek

voor

korte

BEVESTIGINGEN VANUIT HET GERUCHTEN
CIRCUIT?!

In de vorige nieuwsbrief werd melding
gemaakt
van
beverwaarnemingen
bij
Hurwenen en Lith. Inmiddels is duidelijk
geworden dat er zich inderdaad een bever
ophoudt bij Hurwenen. Waarschijnlijk een
migrant vanuit de Biesbosch (ca. 30 km
stroomopwaarts) of de Gelderse Poort (ca. 50
km stroomafwaarts). Nu maar afwachten
wanneer er een partner bij komt.
De waarneming bij Lith is tot nu toe nog niet
bevestigd. Opvallend is wel dat vanuit die hoek
een tweede melding is binnengekomen van
een waarneming in dezelfde periode.
Vilmar Dijkstra

BEVERS...
EN ANDERE DIEREN

In deze rubriek worden waarnemingen en
andere wetenswaardigheden gemeld over
relaties van bevers met andere dieren in hun
omgeving.
De personen die afgelopen jaren veel
avondobservaties hebben verricht voor het
tellen van bevers in de Biesbosch, zullen het
beeld van een foeragerende bunzing of
overzwemmende bunzing mogelijk wel
kennen. Een enkele keer krijg je echter iets
meer van ze te zien en in onderstaand stuk is te
lezen hoe een ontmoeting verliep tussen een
bunzingfamilie en een beverfamilie in de zomer
van 1997.
16 Juli, 19:15 uur. Op de aanlegsteiger van
Staatsbosbeheer staan twee mensen, die
graag eens meewillen bevers kijken. Na
inscheping vertrekken we richting een 30 meter
brede kreek bij het Gat van Honderd en Dertig
om te posten bij een burcht.
Het blijkt dat de bevers vandaag uitslapen,
aangezien pas rond half tien de eerste
(volwassen) bever verschijnt. Na enkele

zwemrondjes en een inspectie van die drie
vreemde personen in dat gammele bootje,
vertrekt hij richting het Buitenkooigat.
21:45 uur. Vanuit een wilgenstruik naast de
boot zwemt ineens een volwassen bunzing
het beeld in. Hij zwemt naar de overkant en hij
verdwijnt in de struik, waar de burcht onder
ligt. Toch leuk voor het bezoek dat nog nooit
eerder een levende bever en bunzing zag; de
avond kan niet meer stuk.
Net na tienen komen uiteindelijk toch nog drie
jaarling bevers uit de burcht en vermaken ons
en zichzelf drie kwartier door afwisselend te
stoeien/worstelen, rond te zwemmen, ons te
bekijken en te eten. Het lijkt erop dat af en
toe één of twee jaarlingen de burcht ingaan.
22:40 uur. Schuin achter ons horen we in het
riet het breken van oude rietstengels en
‘mok’-geluiden. Mijn ervaring in voorgaande
jaren was, dat er dan een vrouwtje bunzing in
aantocht is met haar kroost (de ‘mokjes’
maakt het vrouwtje waarschijnlijk om de
jongen te laten weten waar ze is, zgn.
contactgeluiden).
Na enkele minuten komt inderdaad het
vrouwtje in beeld, terwijl ze in de takken van
de wilgenstruiken klimt. Het vrouwtje klimt vrij
behendig naar het uiteinde van de tak en
wordt gevolgd door zes enigszins stuntelende
jongen van circa 9 weken oud. Het is exact
dezelfde tak van waaruit een uur daarvoor de
hoogstwaarschijnlijke vader van het kroost
was overgestoken. Vanaf het uiterste puntje
van de tak kiest het vrouwtje het ruime sop,
gevolgd door vier van de zes jongen.
Tegelijkertijd komt vanuit de richting
Buitenkooigat een volwassen bever naar de
burcht en is bij de burcht één jaarling te zien.
Als het vrouwtje bunzing bij de ‘burchtstruik’ is,
breekt de hel los. De jaarling slaat met de
staart op het water, waarna de bunzingen
beginnen te krijsen. De volwassen bever is
inmiddels gearriveerd en slaat eveneens met
zijn staart op het water. Het vrouwtje bunzing
klimt zo snel mogelijk in de buitenste takken
van de ‘burchtstruik’, draait zich om en plukt
de jongen uit het water. Zowel het vrouwtje
bunzing als de bevers maken luid sissende
geluiden en de bevers slaan af en toe met
hun staart op het water.
Intussen hangen naast ons in de struik nog
steeds twee jonge bunzingen, die verloren om
hun moeder jammeren. De bunzingen, die zijn
overgestoken, trekken zich terug in de
burchtstruik en aan de mok-geluiden te
horen, blijven ze bij de burcht hangen.
23:00 uur. Na 10 minuten steekt het vijfde jong
over en als het circa 5 meter van de
burchtstruik is, komt het vrouwtje bunzing weer
in beeld. Ze gaat het water weer in vanaf de

takken en zwemt het jong tegemoet, grijpt het
in de nek, zwemt weer terug en klimt via de
takken het water uit de burcht op. De bevers
houden zich inmiddels luid sissend gedeisd in
het water onder de struik. Daarna horen we
aan het vager worden van de mok-geluiden
dat het vrouwtje met de overgestoken jongen
vertrekt. Naast ons hangt nog één jong (het
zesde) in de wilgen te jammeren, maar
bovendien horen we het jammeren van een
zevende jong op de oever onder de struik!
We kijken elkaar enthousiast en tegelijkertijd
beteuterd aan. Wat een ‘wildlife-show’ en hoe
zal het met de twee achterblijvers aflopen?
23:15 uur. Vanuit de takken kiest nu het zesde
jong het ruime sop en zwemt naar de
burchtstruik. Als het jong 5 meter onderweg is,
begint het andere jong, dat zich naast de boot
onder de struik bevindt, luid te jammeren. Het
zwemmende jong reageert daarop door om te
draaien en weer terug te zwemmen naar de
wilgentak. Zodra deze uit het water klautert
gaat het zevende jong het water in en zwemt
naar de burchtstruik. Net voor de burchtstruik
zwemt een jaarling recht op de jonge bunzing
af.
Wij houden onze adem in. Wat zal er gaan
gebeuren?
De jaarling zwenkt uiteindelijk net voor het jong
af en zwemt onder de burchtstruik, terwijl de
jonge bunzing via de takken uit het water klimt
en uit beeld verdwijnt. Tien minuten later horen
we aan de mok-geluiden dat het vrouwtje met
de jongen weer de burcht nadert en we
hebben maar aangenomen dat ze het jong
nog heeft opgepikt. Van het jong dat
uiteindelijk niet is overgestoken is tot aan het
einde van de observatie (23:40 uur) niets meer
vernomen.
Ook
de
bevers,
wellicht
geïntimideerd, hielden zich gedeisd.
Vilmar Dijkstra

Adreswijzigingen, aanmeldingen van
nieuwe leden etc. kunnen gestuurd
worden naar:
Teun Baarspul (Secretaris BWN)
W.A. Scholtenstraat 10
9712 KW Groningen
(e-mail: teunbaarspul@hotmail.com)

CASTOR

Teun Baarspul gaat voor een jaar
naar het buitenland. Daarom zoekt
de beverwerkgroep per 1 augustus
2000:
-een nieuwe secretaris;
-een nieuwe redacteur voor Castor;
-een nieuwe coördinator voor Noord
Nederland.
Belangstellenden kunnen zich melden
bij Vilmar Dijkstra (026-4431826) of
Teun Baarspul (050-3180630)
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