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NIEUWSBRIEF VAN DE BEVERWERKGROEP NEDERLAND-VZZ
NR. 20, NOVEMBER 2011
Na anderhalf jaar weer een nieuwe Castor! De Beverwerkgroep is, met een hele serie nieuwe
bestuursleden erbij, weer springlevend. Zij stellen zich in dit nummer kort aan je voor. Verder tref je de
verslagen aan van de dit jaar gehouden bevertellingen in Flevoland, het IJsseldal, de Gelderse Poort
en de Blaauwe Kamer. In de fibertjes een hoop nieuwtjes over de zich al maar verder uitbreidende
bever, wat soms goed, maar soms ook minder goed afloopt.
In 2012 willen wij graag Castors uitbrengen, de copysluitingsdatum voor de eerste is 1 mei 2012. Wij
ontvangen graag grote en kleine artikelen, liefst met foto’s, op de werkgroepsmail.
De redactie
Gegevens uit deze nieuwsbrief mogen alleen worden gebruikt onder vermelding van de (originele) bron.

BEVERSPOREN TELLEN IN FLEVOLAND
Onstuitbare bevers

meest continue gemonitorde populaties van
Nederland.

Sinds 2000 zoeken vrijwilligers in Flevoland
naar beversporen, nieuwe beverburchten en
tellen ze tweemaal per jaar het aantal bevers
dat uit een beverburcht komt. En sinds die tijd
is het tellen eigenlijk alleen maar leuker
geworden. Werden eerst 9 dieren geteld, in
2011 is dat opgelopen tot 78 jonge en oude
bevers.

Het watersysteem is in Flevoland sterk
gecultiveerd. Waterpeilverschillen van meer
dan 15 cm zijn schaars. De Flevolands bever is
dan ook trouw aan zijn burcht en maakt zelden
een bijbracht of een nieuwe burcht. Er kan
grofweg gesteld worden dat een beverburcht of
binnen twee jaar verdwenen is, of de burcht
blijft meer dan acht jaar in gebruik.

Oeverbeheerders en groeigemeenten in
Flevoland willen bij hun beheer van oevers en
hun ruimtelijke plannen graag rekening houden
met de bever. Voor hen is het daarom
noodzakelijk om goed inzicht te houden in de
aanwezigheid van bezette beverburchten in het
gebied. Ook om het beheer volgens
gedragscodes van de Flora- en Faunabeheer
(FFwet) uit te voeren of om eventuele
ontheffingen FFwet te krijgen is dit inzicht
noodzakelijk. Reden om een betaalde
bevercoördinator aan te stellen die de
gegevens verzamelt, vrijwilligers aanstuurt en
oeverbeheerders adviseert. De Flevolandse
populatie is daarmee een van de langst en

Foto: A. Jongbloed
Het maken van 50 burchten door 10 families,
zoals dat in de Gelderse Poort plaatsvindt
(Kaandorp & Lange, 2010) is in Flevoland
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ondenkbaar. Het zoeken en tellen van de
burchten is daarmee relatief eenvoudig.
Een
ander
groot
verschil
met
de
uiterwaardgebieden, waar de bever elders in
Nederland vooral huist, is dat bevers in
Flevoland eigenlijk geen kans hebben om in
een waterkerende dijk te graven. Bevers in
Flevoland maken hun burcht bijna uitsluitend
onder een boom met overhangende takken en
in wateren met een diepte van minimaal 50 cm.
De combinatie van beiden is niet te vinden aan
de voet van een Flevolandse waterkerende dijk.
De beverpopulatie in Flevoland is in 2011 weer
gegroeid en wel met 20%. Lag de exponentiele
groei de eerste negen jaar bij gemiddeld 23%
nu lijkt de groei in de populatie toch af te
vlakken. Het aantal getelde bevers strandde
uiteindelijk op 69 (half)wassen bevers en 9
jongen. De dieren waren afkomstig uit 36
bezette burchten.
Ook verbreidt de bever zich nog steeds over
Flevoland. Het areaal breidt zuidelijk van de
Gooiseweg uit en met name in Oostelijk
Flevoland. Opvallend zijn de waarnemingen
van sporen buitendijks bij IJsseloog (slibdepot
in Ketelmeer) en bij de IJsselmonding. De
binding met de IJsselse dieren wordt daarmee
versterkt.

Voor 2012 heb ik goede hoop dat de populatie
zich verder uitbreidt. Als de oeverbeheerders
nog een flink aantal meters natuurvriendelijke

oever langs de kanalen aanleggen, kan die
groei zich ook nog rustig binnen de grenzen
van Flevoland vestigen. Anders moet Muiden,
Naarden of Harderwijk zich gaan voorbereiden
op de oversteek!
Het volledige jaarverslag is te vinden op
www.landschapsbeheer.net.
Jeroen Reinhold, coördinator bevertelling
Flevoland
reinhold@landschapsbeheer.net
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RESULTATEN BEVERTELLING IJSSELDAL
2 SEPTEMBER 2011
Op vrijdagavond 2 september hebben 26
enthousiaste natuurliefhebbers meegewerkt
aan de 4e bevertelling in het IJsseldal.
Ondanks de prachtige nazomeravond is er
slechts één bever in de Wilpse klei, net ten
zuiden van Deventer waargenomen. Dit gebied
wordt in samenwerking met de Zoogdierwerkgroep IVN Deventer gemonitoord. Naast
de bever is er ook melding gemaakt van
Visarend, IJsvogel, Vleermuizen, Muskusrat,
blaffende ree, aalschovergeroezemoes en veel
muggen.
Er is in 6 gebieden geteld met in totaal 15
telposten. Het doel van de simultaantelling is
inzicht te krijgen in de aantalsontwikkeling en
de verspreiding van de bever.
Hieronder het overzicht van de tellocaties en de
tellers. Tot slot informatie over de bevers in het
IJsseldal met de stand van zaken tot nu toe.
Plaats

Locatie

TelTelposten
lers
Hattem
Wiessenbergse Kolk 3
6
Olst
Hengforderwaarden
3
6
Zwolle
Engelse Werk
3
3
Kampen
Den Zande
1
1
Olst
Duursche Waarden
2
4
Voorst
Wilpse Klei
3
6
Totaal
15
26
Beverlocaties simultaantelling 2 september 2011

Aantal burchten en bevers in het IJsseldal
De beversporen activiteiten in 2011 en
aanvullend onderzoek in de verschillende
gebieden hebben samen met een aantal
waardevolle zichtwaarnemingen een beter
beeld opgeleverd van het aantal bevers, de
leefgebieden en burchten. De aantallen zijn
mede gebaseerd op verschillende zichtwaarnemingen tijdens hoogwater. Dit kan
mogelijk een vertekend beeld geven doordat
waargenomen bevers in verschillende
leefgebieden door het hoge water uitgeweken
kunnen zijn.
In 2010 waren er drie vestigingslocaties in
beeld met in totaal ca. 5 burchten. Hierbij werd
het totaal aantal bevers naar schatting op ca. 5
volwassen bevers met tenminste 1 jonge bever
geschat.

Begin 2011 zijn er vijf tot zes vestigingslocaties
in beeld met totaal 12 burchten en naar
schatting ca. 10 volwassen bevers en
tenminste 2 jonge bevers.
Beverwerkgroep IJsseldal
Robert Pater
Robertpater@versatel.nl
Robert.Pater@landschapoverijssel.nl
BEVERTELLING GELDERSE POORT
Er werd dit jaar door 40 personen geteld,
verspreid over 12 burchten. Wij hebben bewust
gekozen voor de best observeerbare burchten
en een aantal minder goed bereikbare of
burchten waarvan wij denken dat die niet bezet
zijn buiten de telling gehouden. Dit om iedereen
de kans te geven om daadwerkelijk bevers te
zien. De waarnemingen per burcht:
•
Bij de burcht in Kandia is 1 bever
gezien, deze zwom een paar keer in en
uit de burcht, vermoedelijk omdat er
nog jonge bevers binnen zitten.
•
Bij de burchten in de Lobberdense
Waard is helaas geen enkele bever
gezien. Een mogelijke optie is dat deze
op een andere plek zijn gaan zitten door
het hoge water van de afgelopen
winter. Hier zal nog nader onderzoek
naar gedaan worden.
•
Bij burcht 4 nabij het Berghoofdse veer
1 bever.
•
Bij burcht 6 nabij huis Aerdt ook 1
bever.
•
Van burcht 7 hebben we helaas niets
gehoord.
•
Bij burcht 8 ook 1 bever, ook deze
zwom in en uit de burcht, ook hier
vermoedelijk omdat er nog jongen
binnen zijn.
•
Bij burcht 13 zijn geen bevers gezien
maar de vaste monitoorder daar is er
zeker van dat daar bevers zitten gezien
de vele vraat rond deze burcht.
Misschien op het moment van de telling
toch teveel onrust.
•
Bij burcht 14 1 oude en 1 jonge bever.
•
Bij burcht 15 3 bevers, waarvan 1 jong.
In totaal zijn er dus 10 bevers gezien. Dit is
helaas een stuk minder dan vorig jaar, toen er
25 geteld werden. Wel positief is dat er bij meer
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burchten bevers werden gezien: dit jaar op 6 en
vorig jaar op 4 locaties.
Ondanks alles is dit een goed resultaat,
vergeleken met de IJsselvallei bij Zwolle. In de
Flevopolder werden dit jaar meer bevers
gezien, maar daar wordt op een andere manier
geteld. Ook wij willen dat overwegen. Daar
wordt geteld door mensen die van te voren een
locatie toebedeeld krijgen en dan zelf kunnen
gaan kijken wanneer ze gaan. Dit natuurlijk wel
binnen een tijdslimiet.

werden bij de beide burchten in de
Plasserwaard 2 adulten gezien. In de
Palmerswaard en in de Blaauwe Kamer werden
beide avonden geen bevers gezien. Wel werd
in de Palmerswaard op de tweede avond een
wild zwijn gezien. Samenvattend kunnen we
stellen dat van de vier burchten langs de
Nederrijn ter hoogte van Wageningen en
Rhenen er zeker twee bewoond zijn door twee
bevers en dat in één van die burchten zich
mogelijk een derde, subadulte bever bevindt.

Theo Gerritzen, Theo Verhoeven,
Erik den Boer, Gerrit Kolenbrander
g.kolenbrander@versatel.nl

Monique Bestman en Stefan Vreugdenhil
Stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl

BEVERS LANGS DE NEDERRIJN BIJ
WAGENINGEN EN RHENEN
Sinds 2000 leven er bevers langs de Nederrijn
bij Wageningen en Rhenen. Sinds 2008
worden in samenwerking met het Utrechts
Landschap jaarlijks simultaantellingen gedaan.
Op 21 juli en op 19 augustus 2011
observeerden vrijwilligers ’s avonds bij vier
burchten in en bij de Blaauwe Kamer en in de
Palmerswaard. Op beide avonden werden
alleen bij de twee burchten in de Plasserwaard,
dus het gebiedje van plassen en wilgen naast
de Blaauwe Kamer, bevers gezien. De eerste
avond werden bij elk van de burchten in de
Plasserwaard 2 adulten en bij de ene mogelijk
ook nog 1 subadult gezien. De tweede avond

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Van de voorzitter
Voor jullie ligt de nieuwe Castor. Gezien de
grote veranderingen binnen het bestuur van de
werkgroep, hierbij een stukje van de nieuwe
voorzitter. Helaas hebben we in de afgelopen
tijd afscheid moeten nemen van drie geweldige
bestuursleden: Carolien, Vilmar en Stefan (die
ons nog even blijft helpen als adviseur).
Hierdoor was van het oude bestuur enkel Gerrit
nog actief. Maar we hebben een prachtig,
enthousiast nieuw bestuur samen gesteld, waar
ik alle vertrouwen in heb.
Deze Castor komt niet zoals jullie gewend zijn
in het voorjaar, maar in de herfst. En ik denk
dat dit precies is wat het nieuwe bestuur zo

ontzettend mooi maakt: we wilden niet wachten
met het laatste nieuws naar buiten brengen,
maar gelijk hard aan de slag. Als het aan ons
ligt komt de Castor in het vervolg twee keer per
jaar uit. De afgelopen vergaderingen zijn we
met baby-stapjes bezig geweest met het
langzaam
weer
opbouwen
van
de
beverwerkgroep. Ons plan is om binnen een
jaar alles weer op orde te hebben, zoals het
opnieuw leven inblazen van de Provinciaal
Coördinatoren; en we hebben een paar grote
plannen op stapel staan! En ik heb er alle
vertrouwen in dat we ver gaan komen!
Jolanda Snellenberg
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Nieuw bestuur - taakverdeling
Wij hebben de taken als volgt verdeeld:
 Jolanda Snellenberg
voorzitter
 Gerrit Kolenbrander
secretaris
 Cynthia Lange
bestuurslid
 Jacob van Olst
bestuurslid
 Hans Hollander
redactie Castor
Even voorstellen: Jolanda Snellenberg
Afgelopen voorjaar zag ik een oproep dat de
Beverwerkgroep nieuwe bestuursleden zocht
en ik wist meteen dat ik graag wilde helpen.
Mijn naam is Jolanda Snellenberg, 24 jaar en
sinds afgelopen januari afgestudeerd als
ecoloog in Wageningen, een mooi bevergebied
waar ik nog steeds woon. Vorig jaar heb ik al
kennis gemaakt met de Zoogdiervereniging en
de Beverwerkgroep tijdens mijn stage over de
monitoring van otters, een erg leuke periode.
Na het afscheid van erg veel bestuursleden de
afgelopen tijd, leek het mij een erg leuke
uitdaging om de werkgroep er weer bovenop te
helpen; en hoe kan dat beter dan als voorzitter!
Het is allemaal nog erg nieuw en spannend,
maar ik heb goeie hulp, er erg veel zin in en kijk
uit naar de toekomst!
Even voorstellen: Cynthia Lange
Mijn naam is Cynthia Lange, ik ben geboren in
Liège en getogen in Leiden. Sinds afgelopen
zomer woon ik in Ede met mijn vriend, Glenn
Lelieveld. Door mijn studie en stages woonde ik
de ruim vier jaren ervoor overal en nergens,
maar voornamelijk in het noorden van het land
waar ik de HBO studie Wildlife Management
volgde. Al van jongs af aan was ik
geïnteresseerd in natuur en wilde ik er graag al
mijn tijd mee doorbrengen. Zodoende ben ik
gestart met deze studie. Tijdens deze periode
werd mijn fascinatie alleen maar groter, en zo is
ook gedurende die tijd mijn passie en liefde
voor bevers ontstaan. Het genoegen was aan

mijn kant toen ik voor een stage onderzoek kon
doen naar de populatie en reproductie van de
bevers in de Kekerdomse en Millingerwaard. Ik
heb ontzettend van de stage genoten en ook
het geluk gehad om enkele keren op klaar
lichte dag een beverfamilie te zien van een vrij
korte afstand en zo geweldige foto’s en
herinneringen te hebben gecreëerd!
Naast de bevers werk ik sinds maart bij het
Nederlands Instituut voor Ecologie als
ecologisch onderzoeksassistent. Hier doen we
onderzoek naar de populaties van koolmezen,
bonte vliegenvangers en kleine zwanen en het
effect van klimaatverandering. Daarnaast ben
ik leiding bij de zeeverkennersgroep Jan van
Galen waar ik kinderen van 10 tot 12 jaar leer
zeilen.
Sinds twee maanden ben ik dan nu ook met
plezier bestuurslid bij de Beverwerkgroep. Ik
hoop een goede bijdrage te kunnen gaan
leveren en te blijven zorgen dat de interesse en
aandacht voor dit dier blijft bestaan!
Even voorstellen: Hans Hollander
Ik ben 44 en woon in Wijchen met José en
onze zoon van 11, Jannes. Ik werk in Den
Bosch bij een adviesbureau als adviseur
ecologie aan projecten waarbij Natura 2000,
Ecologische hoofdstructuur, Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet aan de orde
zijn. In m’n vrije tijd zwerf ik fietsend en
(hard)lopend door het Land van Maas en Waal
en het Rijk van Nijmegen op zoek naar vogels
en zoogdieren. Sinds een paar jaar is er op
minder dan 2 km van m’n huis een actieve
beverburcht in de Loonse Waard, waar ik
regelmatig kom. Naar verwachting verspreidt
de bever zich de komende jaren verder langs
de Maas, wat ik graag hoop te volgen.
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FIBERTJES
In deze rubriek worden korte berichten
opgenomen.
Eerste jonge bevers in Groningen/Drenthe
De bevers in Groningen en Drenthe doen het
goed. Het herintroductieproject Beversindehunze.nl draait nu drie jaar. In 2010 werden de
eerste drie in Drenthe geboren jongen
gesignaleerd. Dit jaar heeft hetzelfde paartje
nog eens twee jongen gekregen. Beide keren
zijn de jongen geboren in de kunstburcht waar
hun ouders destijds in zijn uitgezet.

erg ver weg te zwemmen. Het dier passeerde
hierbij de stad Groningen en dook op bij het
dorpje Ezinge langs het Reitdiep. Dit dier was
kennelijk
hard
op
weg
naar
het
Lauwersmeergebied. Na Ezinge raakte het
spoor echter bijster.

Bertil’s jonge bevers

Eerste jonge bever Groningen – Bertil Zoer
Van een tweede Drentse burcht werd in 2010
wel gedacht dat daar ook al jongen zouden zijn
geboren. Dat kon toen niet met zekerheid
worden vastgesteld.
Dit voorjaar werd, dankzij de inzet van
wildcamera's, duidelijk dat er toch minimaal één
eenjarig beest rondliep. Er zijn daar vorig jaar
dus ook al jongen geboren en dit jaar zeer
waarschijnlijk weer. Aan de Groninger oevers
van het Zuidlaardermeer zijn dit jaar ook jongen
geboren. Ook hiervan kon één dier vastgelegd
worden op de foto van een wildcamera. In 2011
is het aantal Drents-Groningse bevers in ieder
geval de 20 gepasseerd. Mogelijk zwemmen er
zelfs al 25 dieren rond.
Op drie plaatsen zijn met zekerheid jongen
vastgesteld. Vrijwel alle dieren zijn nog
aanwezig in het uitzetgebied Hunze en
Zuidlaardermeer.
Twee
dieren
wonen
momenteel in het beekdal van de Drentse Aa.
Deze twee dieren zijn recentelijk in elkaars
gezelschap waargenomen en lijken dus een
paartje te hebben gevormd. Wellicht levert dit in
2012 de eerste jongen in het Drentse Aa op.
Slecht één dier beproefde zijn geluk door wel

Enkele weken later kwam er een melding van
een in Friesland door de dierenambulance
opgevangen bever. Mogelijk betrof het dezelfde
bever. Het dier leek wat uitgeput maar was
verder in goede gezondheid. Dit dier is door
medewerkers van Het Groninger Landschap
opgehaald en in Drenthe uitgezet. Het dier was
niet gechipt waardoor we niet zeker weten of
het een van onze uitgezette bevers was.
Uitsluiten kunnen we dat echter ook niet omdat
niet elke door ons uitgezette bever gechipt is.
Helaas is deze bever enkele dagen later
verongelukt in het verkeer.
Bertil Zoer
B.zoer@drentslandschap.nl
www.beversindehunze.nl
Bever bijt drie koeien in Duiven en sterft
DUIVEN - Een bever heeft vrijdagmorgen naar
alle waarschijnlijkheid drie koeien verwond die
in een weiland langs de Eltensestraat stonden.
Dit meldt jachtopzichter Herman Pastoors. Het
knaagdier is vermoedelijk vanuit natuurgebied
Rijnstrangen komen aanlopen. Vervolgens is hij
aangereden door een auto en langs de weg
vlak bij de wei beland. Volgens Pastoors
hebben de van nature nieuwsgierige koeien
hun snuit vlak bij de bever gestoken, waarna ze
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werden gebeten in neus en lippen. De bever is
overleden. De vraag is of de botsing hem
noodlottig is geworden of de trap van een koe.
Het dier gaat nu naar de Universiteit Utrecht
voor onderzoek.
Bron: De Gelderlander, 9 september 2011
Naschrift Gerrit Kolenbrander: Het incident
vond niet in Duiven plaats, maar in Lobith. Ook
is hij hoogstwaarschijnlijk niet aangereden,
maar aangevallen door de koeien. Er zijn nl.
geen sporen van een aanrijding of iets
dergelijks gevonden De koeien zullen wel iets
te opdringerig geweest...
Vernieling beverkolonie Ardennen
Van een bevriende natuurvriend uit
Essen/België heb ik vernomen dat de kleine
beverkolonie in Rendeux-Beffe in de Ardennen
vernield is en dat de volwassen bevers zijn
doodgeschoten. Waarschijnlijk waren er vier
jongen en deze zijn ook dood omdat de hele
burcht en de directe omgeving compleet
verwoest is.
Dré Mutsters - Vogel- en Natuurwerkgroep
Zundert – Nederland
Bever weer gezien in Twente
ENSCHEDE - Afgelopen weekeinde is in
Twente een bever gezien in Enschede. Het is
de eerste bever in Twente sinds in 1828 de
bever in Nederland uitstierf. De laatste werd
met een stok doodgeslagen in Zalk. De bever
komt in Nederland langs de grote rivieren weer
in toenemende mate voor dankzij wettelijke
bescherming.
Volgens de Zoogdiervereniging is de Twentse
bever mogelijk via het Twentekanaal vanuit de
IJssel naar Enschede gezwommen.
De bever is bezig aan een opmars in
Nederland, na meerdere herintroductieprogramma’s in onder meer de Biesbosch,
Gelderse Poort (langs de Waal tussen
Nijmegen en de Duitse grens) en recent in het
Drentse gebied van Aa en Hunze.
In 1826 werd de laatste bever in Nederland met
een stok doodgeslagen in Zalk. Dit dier werd
opgezet en maakt deel uit van de collectie van
Natuurmuseum Natura Docet in Denekamp.
Ingestuurd door Robert Pater (31-08-11)

Eerste bevertunnel
Tot 2009 werden bij het natuurgebied
Leerkeven bij Panheel in totaal op twee
naburige wegen maar liefst elf bevers
doodgereden. De bevers staken hier de weg
over om de Maasplassen te bereiken. De
Zoogdiervereniging deed een beroep op de
gemeente om een veilige oversteekplaats te
maken. Op 12 maart 2010 opende de
gemeente een bevertunnel in de Pater Jac.
Schreursweg. Schoolkinderen zongen een
speciaal voor de gelegenheid gemaakt
beverlied. Het NRC noemde het de eerste
bevertunnel in Nederland, maar dat was strikt
genomen niet juist. In de Ooijpolder was
namelijk al een bevertunnel.

In april 2011 werd een tweede bevertunnel bij
Panheel geopend, in de Thornerweg. Bevers
gebruiken de tunnels in Panheel en er vallen
geen slachtoffers meer. De gemeente
Maasgouw, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat en ARK Natuurontwikkeling hebben de
aanleg van de tunnels betaald.
Bron: www.zoogdiervereniging.nl / Natura
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Dode bever bij De Punt (Drenthe)
DE PUNT - Op de brug over het NoordWillemskanaal in De Punt is een dode bever
gevonden. Het dier blijkt te zijn doodgereden.
Het gaat om een Belgische bever die vorig jaar
is uitgezet. Waarschijnlijk hebben de
onderhoudswerkzaamheden aan de brug het
dier het leven gekost. Normaal zwemt de bever
onder de brug door, maar nu ligt daar een
ponton. Waarschijnlijk heeft het dier een fatale
route gekozen om zijn doel te bereiken.
Bron: RTV Noord
Beverfilmpje
Eind september was hij of zij nog in het lokale
nieuws, de bever bij Ubbergen. Jochem
Kühnen uit Nijmegen had half september al
eens geprobeerd deze Bever op film vast te
leggen met een zogenaamde cameraval. Die
hing hij op bij de vistrap nabij Beek waar de
Bever een boom had omgeknaagd. De camera
maakte verschillende filmpjes, waarop o.a. een
IJsvogel te zien was, maar de bever werd niet

gefilmd. Eind september zag hij nieuwe
knaagsporen, dus ondernam hij nog een
poging. Dit keer met succes, op 26 september
werd rond 22:40 de Bever gefilmd. Het filmpje
is te zien op zijn website, waar ook een
compilatie van beelden van de vorige poging te
zien is.
Jochem Kühnen, www.xjochemx.nl
Bevers langs Lek bij Wijk bij Duurstede
Al enkele jaren worden vraatsporen van bevers
gezien langs de Lek ter hoogte van Wijk bij
Duurstede. Dit jaar kregen we een melding van
vraatsporen ter hoogte van Maurik. Al zoekend
langs de oevers van plassen aan de zuidkant
van de Lek, vonden we een flinke burcht aan
een doodlopende arm van de Lek. We hebben
geen waarnemingen kunnen doen van bevers.
Wel is door een collega afgelopen zomer een
volwassen bever gezien, die ’s morgens om
een uur of 8 naast de veerpont van Wijk bij
Duurstede zwom.
Monique Bestman en Kees de Kroon

Regiocoördinatoren
We zijn bezig de waarnemersstructuur voor
bevers goed op poten te zetten. Hiervoor
hebben we inmiddels acht regionale
coördinatoren gevonden. Zie hiervoor het
kaartje op de laatste bladzijde van deze Castor.
Een aantal van hen is al langer in die rol actief.
Er is alleen nog een vacature voor Zuid-Holland
(excl. de Biesbosch). Mocht je interesse
hebben, meld je dan snel aan bij mij. Vanaf
2012 zijn de coördinatoren regionaal
aanspreekpunt en intermediair naar de
waarnemers. Ook hebben zij een rol bij de
organisatie van simultaantellingen. Meer
hierover in de volgende Castor of via de
website van de Beverwerkgroep:
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/141
Jolanda Snellenberg
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