
 

 

 

 

 

 

 
Aankondiging Beversymposium 13 november 2012 

 

 
De Zoogdiervereniging organiseert in het kader van het Jaar van de Bever op 
dinsdag 13 november een beversymposium voor professionals. 

  
 

Tijdens dit symposium 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 de huidige stand van 

zaken van de beverpopulatie in Nederland en hoe kun je eventuele knelpunten 
oplossen? Over de onderwerpen die tijdens de dag aan bod komen is bovendien 

een brochure gemaakt, die op de bijeenkomst wordt verspreid. 
 
Bewustwording van potentiële conflicten is een belangrijk onderdeel van de 

middag. We willen de huidige overheersende positieve grondhouding over de 
bever in stand houden. Er zal dan ook veel aandacht zijn voor het eigen 

handelingsperspectief: wat kun je in de praktijk doen om bevers binnen je eigen 
beheersgebied blijvend een goede plaats te geven en hoe voorkom je vervelende 
situaties? Tussen de lezingen door is er volop mogelijkheid voor discussie en 

uitwisseling van ervaringen. 
 

We zijn met het symposium te gast bij het Waterschap Rivierenland in Tiel. 
 

 
Voorlopig programma: 

 

13.00 uur Ontvangst koffie/thee 
13.15 uur Introductie: dagvoorzitter Kees Vonk (Waterschap Rivierenland) 

13.20 uur Inleiding bevers in Nederland: Vilmar Dijkstra (Zoogdiervereniging) 
Hoe leven bevers in Nederland, waar komen bevers voor en wat zijn 
de toekomstverwachtingen? 

13.40 uur Dammenbouw en vraat: Inge Janssen (Waterschap Peel & Maasvallei) 
Hoe om te gaan met natschade door beverdammen en vraat aan 

landbouwgewassen? 
14.00 uur Discussie  
14.30 uur Dijken en graven: Hans van Poelwijk (Waterschap Rivierenland) 

Wat zijn de ervaringen met het graven van bevers in dijken en hoe 
kan dit worden voorkomen? 

14.50 uur Discussie  
15.20 uur Conclusies en slotwoord 
15.30 uur Borrel 

16.30 uur Einde 
 



Inschrijven: 

 
De middag is gratis toegankelijk maar aanmelden is verplicht omdat het aantal 

plaatsen beperkt is.  Aanmelden kan alleen via de website van de 
Zoogdiervereniging: http://www.zoogdiervereniging.nl/beversymposium2012.  
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. 

 
Er is plaats voor 100 personen dus mocht u bij nader inzien niet kunnen meldt u 

dan ook af, dan kan een ander uw plaats innemen. 
 

 
 
 

 
 
Het Beversymposium wordt mede mogelijk gemaakt door het Faunafonds en 

Waterschap Rivierenland.  
 

 


