
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste beverliefhebbers, 
 
Dit jaar is er volop de mogelijkheid om bevers te zien! Van juni t/m augustus 
zullen er simultaantellingen plaatsvinden om de minimale aantallen bevers in de 
Brabantse-, Sliedrechtse- en Dordtse Biesbosch te bepalen, zoals ook in de jaren 
1995 / 1999 en 2004 is gebeurd.  
 
Simultaantellingen 
De simultaantellingen houden in dat er per territorium bij de verschillende 
dagrustplaatsen gepost zal worden, vanaf het tijdstip dat de dieren ongeveer 
uitzwemmen (ca 20.00) tot het donker is. Het is de bedoeling om op deze manier 
een goed beeld te krijgen van het minimum aantal dieren dat er in een 
territorium zit. Tegelijkertijd kunnen we dan een beeld krijgen van eventuele 
voortplanting.  
 
Per weekend zijn 3 – 8 personen nodig die ervaring hebben met bevers. Je moet 
ten minste bevers, beverratten en muskusratten uit elkaar kunnen houden. 
Deelname gedurende het gehele weekend heeft de voorkeur maar opgave voor 
een avond kan ook. We verblijven op een mooie locatie midden in de Biesbosch 
(de ‘Biokeet’ van SBB) waar gelegenheid tot overnachten is voor iedereen. 
 
Vanuit Staatsbosbeheer hebben we ten minste beschikking over 1 bootje en 1 
kano maar daar worden meer kano’s en bootjes bij geregeld. Wanneer je zelf de 
beschikking over een kano hebt en je ziet kans die mee te nemen, dan graag!  
 
Deelname is op volgorde van aanmelding en vol is vol. Deelnemers die meerdere 
avonden komen tellen krijgen voorrang op dagjestellers. Deelnemers leveren een 
bijdrage van 5 euro p.p.p.d. aan de kosten van eten en drinken. Kosten worden 
ter plekke afgerekend. Een auto is vrijwel essentieel om de locatie te bereiken. 
 
Meedoen? 
Je kan je opgeven door een e-mail te sturen naar: ‘bevertellingen@gmail.com’  
Nadere info volgt na opgave. Zet in je e-mail ten minste: 
 

- volledige namen van mensen die je opgeeft 
- mobiele telefoonnummers van alle personen die je opgeeft 
- e-mail adressen van alle personen die je opgeeft 
- de avond(en) wanneer je precies zou willen doen met de tellingen 
 
Geef je alleen op als je ook echt komt anders is plannen onmogelijk!



Biesbosch 2012 
Beverweekenden simultaantellingen  

 
- 8/10 juni vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 15/17 juni vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 

 
- 22/24 juni vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 29 juni/1 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 6/8 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 13/15 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 20/22 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 27/29 juli vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 3/5 augustus vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 10/12 augustus vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 
 
- 17/19 augustus vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 

 
- 24/26 augustus vrijdagavond/zaterdagavond/zondagavond 

 
 
*waar precies wordt geteld is nog niet bepaald 
 
 


