
§ Bomen over bevers in
Drenthe en Groningen

§ Beginnen met het
eindplaatje!



Even voorstellen:
Waterschap Hunze &Aa’s



Uitgezet in 2008, in de Hunze
en Zuidlaardermeer



Ze zorgen voor variatie in
de  oevervegetatie



Dit doen ze….



Ze maken dammen





Ook in hoofdwatergangen.



Water regulerende
maatregelen





Dicht  gepropte duiker
Betreft 80 cm duiker



Ze graven ook oeverholen



Maar meestal onzichtbaar!



Zeker niet in het hoge gras



Oeverholen kade Hunze bij
De Kneipe



Burcht achter betongaas



Risico’s voor
landbouwvoertuigen



Ook waar je ze niet verwacht.





Drents Diep in Winter



Schade dijk januari 2017



Beverschade Hunze
Uitgekomen grond, holen in de oever.









Wat geleerd bij H&A?
• Natuurbeheerders zetten ze uit. (en

daarna zijn ze van niemand….)
• Onduidelijke afspraken over rollen,

taken, schade’s. Samenwerking gaat
goed en is heel praktisch maar wie
gaat dat betalen?

• Vervolgschade “tja, inheemse soort..”
Faunafonds? Drempel €250,-

• WS zit met grote veiligheidsrisico’s.
• WS grote, extra kostenposten door

meer inspecties en controle en
oeververbetering.

• enthousiaste ecologen, kritisch
teamhoofden onderhoud.

• Uitzetten is door AB ter
kennisneming (niet goedgekeurd)

• Kosten , schade’s bijhouden.



Ervaringen in Nederland;
§ Limburg: Alle rivieren vol, nu ook landbouwsloten

in. Tijdens laagwater zijn er meerdere oeverholen
aangetroffen o.a. 6 tot 8 oeverholen aangetroffen
in primaire kering Maas bij Milsbeek.

§ Waalwijk Beverholen in dijk €100.000,-

§ DOD: Zwolle 2 oeverholen in de IJsseldijk

§ Waterschap Rivierenland: alleen in uiterwaarden
grote rivieren Bever-dijkwacht 30 man.
Op enkele plaatsen gaas of stortsteen na schade
Alle nieuwe kades met graafwerende
maatregelen



Wat te doen?

• Kaart maken met mogelijke vestigingsplaatsen en
risicoplaatsen in beeld brengen.

• Beverprotocol
• Wie is verantwoordelijk en onderneemt actie? Regie? Wie

spin in web? Moeizaam proces….
• Provincie : verantwoordelijk voor Soortenbeleid, toezicht op

de kades en dijken, toezicht op Natuurwet
• Overleg Provincie(s) over waar wel , waar niet, wanneer een

levensvatbare populatie?
• In nieuwe projecten geld meenemen voor gaas, bever-proof

inrichtingen en “vlucht”heuvels
• Subsidie regelen voor bovengenoemde maatregelen
• Bestaande kades\dijken stap voor stap voorzien van

graafwerende maatregelen



Ervaringen Duitsland
• Ze komen, dit is onomkeerbaar!
• Op aantal plekken in Duitsland een plaag, In de Oder

0,48 bever\km watergang . In herfst 2014 (300
graafschades  die met graafmachine hersteld zijn in 80
km dijk)

• veel graafschade in dijken en wegen, veel
wateroverlast door dammen, dichtproppen van
duikers, roosters en veel vraatschade

• Ondergravingen van dijken, wegen spoorwegen,
• Noodzaak beveradviseur, bindend advies
• Beieren €600.000,- per jaar directe kosten
• Daar nu 1000 bevers per jaar afschieten (1\3 van de

jonge dieren).



Oude beverburcht



vragen?


