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Het schadedossier 
van de troetelbever 

Poppige bruine ogen, een aandoenlijfe snuit 
en een oplopend schadedossier. Sinds de 
herintroductfe van de bever in de Biesbosch 
in 1988 heen de soort zijn plek in de natte, 
bosrfjfke Nederlandse natuur met succes 
heroverd. Eumpa's grootste knaagdier speelt 
em onmisbare sleutelrol in de vend'king van 
het ecosysteem, maar doet tegelffkerfijd een 
hoop stof opwaaien. 

Tekst Janneke Razenberg 

"Jan van der 

e schade die de bwerveroorzaakt aan 
landbouw, monumentale bomen en water- 
keringen zette de initiatiefnemers alvroeg aan 
tot nadenken over hgt beheervan deze soort. 
Dat drukt op een zere plek 'Het tijdig beheren 

van een uitgezette soort die zo gekoesterd wordt, is een lastige 
boodxhap. maar ookeen wending in het denken over 
natuurbeheer,'vertelt Wim Knol, ecoloog van de Jagers- 
wreniging. De aanpak bij de bever isook bruikbaarvoor 
andere succesvolle soorten. 

Noeste arbeid 
De bever speelt een sleutelrol in het verrijken van het 
ecosysteem. Het wegknagen van bomen zorgt voor openheid in 
de wilgenbossen, waardoor kruiden. insecten, vlinders en 
amfibieen een kans krijgen. Met de omgeknaagde bomen damt 
de bever beken af en bouwt hij burchten. Beverdammen 
dwingen beken tot meanderen, houden regenwater 
bovenstrooms vast en voorkomen daarmee vematting elders. 
Tegelijkertijd gedijen vissen, amfibidn, rnoerasplanten en 
watervogels in beverpoelen. schuilen matters in beverburchten 
en benutten oeverzwaluwen en zandbijen eroderende 
beekwandjes. De noeste arbeid van de bever maakt het 
verarmde Nederlandse waterlandxhap rijker en completer. 
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Gnrefendepoptllatie 
Vroeger kwam de bever in wervloed voor, maar doorzijn 
gewilde pels, vlees en de verrufnering van zijn leegebied stierf 
hij in 1826 uit. In 1988 werden 42 bevers uit de Duitse Elbe in de 
Biesbosch uitgezet, gevolgd door een herintroductie in de 
Gelderse Poort Staatsbosbeheer, Wereld Natuurfonds. 
provincies en later ookstichting Arkwaren de initiatiefnemers. 
In Limburg doken spontaan enkele bevers op. Omdat die 
populatie erg klein was, werden ertussen 2002 en 2004 een 
dertigtal bevers bijgeplaatst. In 2008 zijn erook bevers uitgezet 
in Groningen en Drenthe. In flevoland bevolken ontsnapte 
bevers uit Natuurpark Lelystad de provincie. De beverpopulatie 
groeit in Nederland sindsdien gestaag en breidt zich de 
komende decennia verder uit. 

m 
Het succesvan de bever doet echter ook een hoop stof 
opwaaien. 'Het feit dat de bever een sleutelrolvewlt, betekent 
niet dat ieder waterrijkgebied baat heeft bij zijn aanwezigheid', 

stelt Vilmar Dijkstra, beverdeskundige bij de Zoogdier- 
vereniging. 'Daar waarveiligheid een rol speelt en er geen 
maatregelen genomen kunnen worden om de nadelige 
effecten van de bever te neutraliseren, is het misschien 
verstandiger om de bever te weren.' Landbouwen onde~nden 
nat- en vraatxhade aan hun gewassen. Omdat de bever een 
bexhermde inheemse diersoort is. biedt het Faunafonds een 
tegemoebming voor gedupeerde agrariiirs. Maar landbouw- 
schade is niet het enige probleem dat de bevervemorzaakt. 
'Niet alleen landbouwetszijn de pineut. de bever brengt ook de 
veiligheid van waterkeringen en het voortbestaan van kostbare 
monumentale bomen in gevaar,' somt Knol op. 'Het xhade- 
dossier werd in 2007 al voorzien en leidde tot nadenken wer 
preventie en beheer. Dat is lastig, omdat de bevervooralsnog 
zo gekoesterd werd: Dijkstra: 'De uitdaging is om de bever alle 
ruimte te geven om zijn sleutelrol tevervullen en tegelijkertijd 
zijn schadedossier tot een minimum te beperken. In veel 
gevallen kunnen maatregelen genomen worden om overlast te 
voorkomen ofverminderen. Dat zal echter niet overal het geval 
zijn. Als dat betekent dat er soms een dier moet snewelen, dan 
moeten we - hoe jammer ook - die verantwoordelijkheid gaan 
nemen: 

De lager W - Ind 2M7 



; Verplaatsen? 
Maar als de bever in een gebied tot last is, dan verhuis je hem 

i toch gewoon? Was het maarzo eenvoudig', stelt Knol. 'Je mag 
een tweel aan bevers niet zomaarverplaatsen naareen gebied 
waarze nog niet zitten. Provincies die daawoor een ontheffing 
moeten verlenen zijn huiverig: ze willen geen toekomstige 
probleemsoort introduceren. Er blijven watenchappen en 
provincies dan weinig andere opties over.' Hij vewolgt: 
'Bijkomend punt is dat incidenteel wegvangen of bejagen 
all66n ookgeen standhoudende oplossing biedt Wanneer een 
gebied geschikt blijkt, dan neemt een volgende bever het 
plekje gewoon weer in. Beverbeheer isveel meer dan alleen 
wegvangen of bejagen. Je zult de habitat ook moeten 
aanpassen naar gelang je de soort ergens wilt hebben of niet: 
Daarbij staat het voorbeeld van de bever niet op zichzelf. Knol: 
'Devraag hoe je omgaat met de schadelijke effecten van een ' gemtroduceerde soort die strenge bexherming geniet, is een 
interessante kwestie die voor meer soorten geldt. Daar ligt ook 
een eigen verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemersvan 
introductie om tot een oplossing te komen. Bezint eer ge 
begint.' 

Voorbeeldsoort 
De publieke acceptatievan populatiebeheer is voor een groot 
deel afhankelijkvan de aaibaarheid van een soort. En toch: 
reeen zijn ook heel aaibaar, maarvoor het beheervan die sooit 
lijkt men minder huiverig dan voor het akchotvan bevers. 'Het 
beheren van een gekoesterde soort waar een hele introductie 
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campagne omheen zit, dat is natuurlijk nogal war, zegt Knol. 
'Hoe communiceer je dit met je achterban? In Limburg is 
beverbeheer intussen formeel geregeld in het Fauna- 
beheerplan. Mede-initiatiefnemer Stichting Ark is daar ook 
duidelijk over: beheer is onontkoombaar bij belangrijke 
xhade. Eigenlijk kun jezeggen dat niemand meer wegkijkt 
van knelpunten en dat zouvaker moeten gebeuren. Wat dat 
betreft is de bever een voorbeeldsoort waawan tijdig 
onderkend wordt dat beschermen en beheren prima 
samengaan.' 

Duitsland ah voorbeeld 
In opdrachtvan het Faunafonds is in 2011 een landelijk 
populatiebeheerplan opgesteld. Het rapport schetst de 
verwachte populatieontwikkeling tot 2030 en geeft een 
aanzet tot toekomstig bwerbeheer. De provincie krijgt hierin 
een belangrijke taak. Zij isverantwoordelijkvoor natuur- 
bescheming en stuurt sarnen met watenchappen en 
Rijkswaterstaat de beherende partijen aan. 'Muskusratvangen 
zijn daar waarschijnlijkde aangewezen personen voor of 
natuurbeheerden', vermoedt Knol. 'Maar jagers komen op 

De bever is een voorbeeldsoort waawan 
tijdig onderkend wordt dat beschermen 
en beheren prima samengaan 
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een zeker moment wellicht ookin beeld, mocht een 
nulstandbeleid in gevoelige gebieden van toepassing 
worden.' Maar de bever is toch een habitatrichtlijnsoort? 
Dijkstra: 'Dat klopt. maar dat betekent niet dat je niet mag 

I ingrijpen. Men moet alleen iets nauwkeuriger bekijken 
wanneer er we1 iets en wanneer er niets gedaan mag worden. 
Neem voorbeeld aan Duitsland. Daar kent de bever eenzelfde 
bescherming, maar toch wordt er jaarlijks een aantal bevers 
geschoten omdat ze problemen veroorzaken bij de viskweek 

) Zo zal dat uiteindelijkook in Nederland geregeld worden: 

I 
Handen been 

1 Bevers beheren kun je niet alleen. He1 beheerplan van het 
I Faunafonds was de eerste stap, nu is he1 taak om partijen 

' I elvan te doordringen ookdaadwerkelijkde handen ineen te 
slaan. We zijn misschien nog niet zo ver, maar het komt we1 
dichterbij', zegt Dijkstra. 'In sommige provincies zijn ze al wat 
verderdan in andere. In Limburg hebben ze de rolverdeling 
aardigop orde, omdat men daarvooralsnog met de meeste 

I problemen kampt, voomamelijkveroorzaakt door 
dammenbouw. Erzijn plekken in Nederland waarvan we 
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Er djn plekken waarvan we nti al 
weten dat het niet handig is als daar 

ooit bwers komen 

ntj al weten dat het niet handig is als daarooit bevers komen. 
Je kunt beter nu al verzinnen hoe je de dieren daar niet krijgt, 
in plaatsvan pogen ze weg te halen als problemen zich 
voordoen. Rijkswaterstaat en waterschappen tonen daarin 
duidelijk initiatief: zij lopen wat harder dan de meeste 
provindes. Jammer. want de provincies moeten uiteindelijk 
toch een keer met de kwestie aan de slag, stelt Dijkstra. 
'Beverbeheer is iets waar je nu al wer moet nadenken. 
zodat je nraks nietvoor het blokwordt gezet: 


