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Aanleiding: 
STOWA treedt namens de waterschappen op als initiatiefnemer om het bedreigende effect van 
bevergraverijen in de waterkeringen verder te onderzoeken en oplossingen te vinden om het risico 
op de waterveiligheid te beperken.  
Directe aanleiding hiervoor zijn vragen vanuit het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 
en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Op 11 juni heeft een oriënterend gesprek 
plaatsgevonden tussen Hoite Detmar (programmabegeleider projecten HWBP), Wijnand Evers 
(keringbeheerder WDODelta), Toin Lambrechts (beleidsadviseur waterveiligheid WDODelta), Peter 
Blanker (beleidsadviseur muskusrattenbestrijding Brabantse Delta) en Britt van Haastregt 
(onderzoeksmedewerker waterweren STOWA), waarbij de ernst van het probleem is geschetst en 
vervolgstappen zijn besproken. Vanuit de betrokken waterschappen zijn voorbeelden genoemd en 
zorgen uitgesproken voor de waterveiligheid. Er zou een subsidieaanvraag bij het HWBP gedaan 
kunnen worden voor een kennis en innovatie project rondom preventieve maatregelen tegen 
bevergraverij bij de aanleg en het ontwerp van keringen. Een eerste stap is het opstellen van een 
probleeminventarisatie, waarbij meer waterschappen in het gebied waar de bever voorkomt, zullen 
worden betrokken. Dit wordt door STOWA opgepakt. De inventarisatie dient om het probleem te 
adresseren, mogelijke vervolgstappen te schetsen en draagvlak te creëren. Een eerste versie van de 
inventarisatie is gepresenteerd tijdens de 
programmacommissie waterkeren (PCWK) 
op 4 juli 2019 om te informeren en advies te 
vragen over de verdere stappen die 
genomen kunnen worden. Hier zijn 
aanbevelingen over de inhoud opgebracht 
en is geopperd om de presentatie ook 
tijdens het directeurenoverleg te geven om 
meer draagvlak te creëren en aansluiting te 
zoeken. Daarnaast is op 15 oktober 2019 
een werksessie georganiseerd, waarbij 
kennis, ideeën en inzichten rondom de 
thema’s opsporingstechnieken, preventieve 
maatregelen en registratiesysteem zijn 
opgehaald. De opgehaalde informatie is 
verwerkt in dit overzicht en in een aparte 
memo. 
 
Achtergrondinformatie bever: 
De bever is een inheemse soort in 
Nederland, die door overbejaging 
uitgestorven is geweest. In 1826 is de 
laatste bever in Nederland gedood langs de 
IJssel (Het Groninger Landschap, 2018). 
Gezien er in Europa aan het begin van de 
vorige eeuw nog maar enkele 
beverpopulaties voorkwamen, is besloten 
de bever opnieuw uit te zetten in daarvoor 

Figuur 1  Kaart met de verspreiding van de bever in Nederland 
(Bron: NDFF/Zoogdiervereniging). 



geschikte gebieden. Na een afwezigheid van ruim 150 jaar is de bever vanaf 1988 geherintroduceerd 
in Nederland (Werkgroep “Bevers in Nederland”, 1983). Bevers zijn eerst uitgezet in de Biesbosch en 
daarna ook in de Gelderse Poort, langs de Rijn en Maas in Limburg, in de Hunze en bij het 
Zuidlaardermeer (Bronsveld et al., 2010; BIJ12, 2017). In Flevoland zijn enkele bevers ontsnapt uit het 
beververblijf van Natuurpark Lelystad, waardoor zich daar ook een populatie heeft gevormd (Hokken 
& Wolfs, 2012). Na de uitzetting in de Hunze en het Zuidlaardermeer, zijn er geen bevers meer 
grootschalig uitgezet, maar slechts nog bevers bijgeplaatst of bevers verplaatst die elders voor 
problemen zorgden (E. Polman, persoonlijke communicatie, 27 juni 2019). Nog niet overal is echter 
een gunstige staat van instandhouding bereikt, wat inhoudt dat er minstens 3000 volwassen bevers 
in Nederland moeten zijn verspreid over 108 10x10 km-hokken en tevens een populatie van minstens 
500 exemplaren moet zijn (Ottenburg & Van Swaay, 2014; BIJ12, 2017). In Limburg is de populatie 
groter dan 500, maar het aantal van 3000 exemplaren is nog niet bereikt (Dijkstra & Hollander, 2016; 
Jansman et al., 2016). Er zijn nu vijf populaties in Nederland rond de oorspronkelijke 
uitzettingsgebieden. De zoogdiervereniging houdt de verspreiding van de bever in de gaten door 
tellingen te organiseren en waarnemingen van bevers te verzamelen (Fig. 1). Ook door een aantal 
waterschappen worden meldingen van beveractiviteit vastgelegd in een applicatie. Dit wordt gedaan 
door de muskusrattenbestrijding en andere werknemers die dit in het veld opmerken. De 
waterschappen Hunze en Aa’s, WDODelta, Brabantse Delta, Aa en Maas, Limburg en Rivierenland 
leggen beveractiviteiten (in ieder geval) op deze manier vast.  
 
De bever vervult een ecologische sleutelrol, aangezien hij in staat is zijn leefomgeving aan te passen 
naar zijn eigen wensen. Hier profiteren vervolgens ook andere diersoorten van (Müller-Schwarze & 
Sun, 2003). Bevers verhogen de diversiteit in hun leefgebied, doordat ze zorgen voor het ontstaan 
van paden en glijplekken op steile oevers, de bouw van dammen, burchten, holen en kanalen en 
daarnaast de groei van grassen, kruiden en bomen in bedwang houden (Werkgroep “Bevers in 
Nederland”, 1983). Hiermee levert de bever een positieve bijdrage aan zijn leefgebied. Naast deze 
positieve effecten waar bevers voor zorgen, kunnen bevers ook een negatief effect hebben op hun 
leefomgeving. Bevers kunnen zorgen voor vraatschade voor de land-, tuin- en bosbouw, natschade 
door dammenbouw, graafschade aan oevers en graafschade aan waterkeringen. Waterschappen 
hebben vooral last van beverdammen, -burchten en -holen. Naar mate de beverpopulatie groeit, 
neemt het aantal problemen veroorzaakt door bevers toe. Het grootste probleem wordt gevormd 
door de holen die gegraven worden in keringen, waarbij over een strekking van tientallen meters 
enkele meters de dijk in gegraven kan worden. Bevers graven het liefst holen in steile oevers aan 
diep water waar veel houtige begroeiing aanwezig is (Dijkstra, 2016). Ze graven een hol met de 
ingang ruim onder de waterlijn, soms met een zwemgang naar de ingang van het hol. Holen bestaan 
meestal uit een gang met aan het eind een nestkolom (Werkgroep “Bevers in Nederland”, 1983). 
Wanneer een hol aan de bovenkant instort, wordt dit afgedekt met takken en modder en wordt een 
burcht gevormd. Waterkeringen vormen een geschikte locatie om holen te graven. Vooral tijdens 
perioden van hoogwater, worden keringen gebruikt om een tijdelijk hol te maken, wanneer het oude 
nest is volgelopen en de kering een van de weinige hoge en droge plekken in het gebied vormt 
(BIJ12, 2017).  
 
De bever is een diersoort die in Nederland op drie verschillende manieren wordt beschermd: via de  
Europese habitatrichtlijn, Wet Natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor 
Natura2000 gebieden via de provincie. Verder staat de bever op de internationale rode lijst als ‘near 
threatened’ en op de doelsoortenlijst op basis van de internationale betekenis van Nederland en de 
zeldzaamheid van de soort (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, z.d.). Dit betekent 
dat het lastig is om maatregelen te nemen wanneer overlast door bevers wordt ervaren. 
 
Probleemschets en concrete voorbeelden vanuit de waterschappen: 
Bevers kunnen holen in de keringen graven, wat zorgt voor afname van de stabiliteit van de keringen. 
Water kan de dijk in stromen via de pijpen en voor erosie en lekkage zorgen. Ook het instorten van 



pijpen en nesten is een gevaar. Vooral tijdens hoog water is een grotere kans op het instorten en 
volstromen van de gangen (Kurstjens & Niewold, 2011). Hoeveel de stabiliteit van de keringen 
afneemt door graverij is niet bekend. Momenteel worden graverij en andere biologische aantasting 
niet meegenomen in de toetsing voor de keringen, omdat er nog geen toetsspoor voor is ontwikkeld 
(STOWA, 2015). Waterschappen hebben in verschillende mate last van bevergraverij, afhankelijk van 
de grootte en verspreiding van de beverpopulatie, het type keringen in het gebied, de inrichting van 
het gebied rond de keringen en de aanwezigheid van alternatieve locaties voor de bever. Bij een 
aantal waterschappen waar de beverpopulatie het grootst is, is geïnformeerd naar de omvang van de 
schade en de verwachte dreiging. 
 
In Limburg bevindt zich het grootste aantal bevers, dit zijn er naar schatting 600-800. Door het 
waterschap worden aanvullend beveractiviteiten geregistreerd in een app. Het risico door 
graafschade is het grootst voor keringen die permanent waterkerend zijn. Na een ongeluk waarbij 
een schip op 29 december 2016 tegen een stuw bij Grave is aangevaren en het waterpeil in de Maas 
een paar meter daalde, werden veel beverholen zichtbaar. Er zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd 
bij Milsbeek, waarbij 12 gangen van ongeveer 10 m in de dijk zijn hersteld. Hierbij is ook grootschalig 
houten vegetatie verwijderd en een laag stortsteen van 1 m dik aangebracht. Dit heeft ongeveer 
€100.000,- gekost. Naar aanleiding hiervan zijn 20 risicolocaties aangewezen die worden gemonitord 
op bevergraverij. Ondanks die inspecties, is het risico groot dat niet alle beverholen worden 
gevonden, omdat er momenteel geen goed werkende technieken beschikbaar zijn om de holen op te 
sporen. Preventieve maatregelen tegen graverij worden nu alleen genomen op kwetsbare locaties op 
het moment dat er al werkzaamheden worden uitgevoerd. Het zou wenselijk zijn om preventieve 
maatregelen te treffen voor alle 60 km risicovolle keringen, zodat de bever gestuurd wordt om zich in 
een minder risicovol stuk te vestigen. Voor de situatie in Limburg is dit mogelijk, aangezien er ook 
keringen zijn waar niet permanent water tegenaan staat, waardoor graverij daar een minder groot 
risico vormt. In het nieuwe faunabeheerplan voor Limburg is opgenomen dat probleemgestuurd mag 
worden ingegrepen door het waterschap, waarbij in het uiterste geval bevers mogen worden 
gedood. (W. van Eerden, persoonlijke communicatie, 26 juni 2019). In Limburg wordt ervaren dat 
bevergraverij vooral voorkomt op locaties waar bomen of struiken op de kering groeien. Keringen 
zonder begroeiing zijn minder aantrekkelijk. De aanwezige begroeiing maakt het echter lastiger om 
de kering te inspecteren en om technieken toe te passen om de holen op te sporen (S. Henckens, 
persoonlijke communicatie, 21 augustus 2019).  
 
Ook bij Rivierenland wordt bevergraverij als een grote dreiging voor de waterveiligheid gezien, vooral 
voor de keringen waar permanent water tegenaan staat. Er zijn schades geconstateerd van graverij 
tot 10-15 m in de kering. Het gevaar is dat niet alle locaties met beverholen bekend zijn, aangezien 
de ingangen zich vaak onder de waterlijn bevinden. Bij Rivierenland is het waterpeil langs de primaire 
keringen veelal afhankelijk van de rivierafvoer. Tijdens hoogwater komen holen vaak onder water te 
staan, waardoor de bever op zoek moet naar een hoger gelegen plek om een nieuw hol te graven. De 
waterkering is hier een geschikte plek voor, aangezien deze hoog in het landschap ligt. Rivierenland 
speelt hier op in door tijdens hoogwater beverpatrouilles in te zetten om beveractiviteit in de gaten 
te houden.  
Het wordt vanuit Rivierenland als tegenstrijdig ervaren dat bevers in sommige provincies mogen 
worden afgeschoten, terwijl in andere provincies nog geen gunstige staat van instandhouding is 
bereikt. Herplaatsen van bevers die voor problemen zorgen, is niet meer mogelijk, omdat ze nergens 
gewenst zijn (H. Ticheler, persoonlijke communicatie, 25 juni 2019). 
 
Bij Aa en Maas is op twee locaties bevergraverij hersteld. Bij de Astense Aa zijn over een stuk van 880 
meter lengte 9 oeverholen aangetroffen. Deze zijn à €1000,- per hol dichtgezet, afgegraven en 
hersteld en er is gegalvaniseerd gaas aangebracht in de kering. Aan de overzijde zijn preventieve 
maatregelen genomen, is het talud verflauwd en gaas ingegraven, wat bijna €49.000,- heeft gekost. 



Er wordt in Brabant samen met de provincie en andere waterschappen samenwerking gezocht om 
beleid rondom de bever en een provinciale aanpak op te stellen. 
Bij de aanleg van nieuwe trajecten wordt nagedacht om preventieve maatregelen tegen de bever 
mee te nemen. Goed werkende technieken om beverholen op te sporen ontbreken nog, de behoefte 
hieraan is groot (M. Cox, persoonlijke communicatie, 2 juli 2019; Cox, 2019). 
 
Brabantse Delta heeft vijf keer een burcht moeten verwijderen of een oeverhol moeten dichten in 
zowel een primaire kering, regionale keringen, als op particulier terrein. In Waalwijk is een 
uitgebreide beverburcht geconstateerd in een primaire kering. Dit heeft gezorgd voor schade over 
een strekking van 40 m, waarbij de bever tot 14 m in de kering heeft gegraven. Het heeft het 
waterschap €100.000,- gekost om de schade te herstellen, het gebied beveronvriendelijker in te 
richten en een alternatieve burcht te creëren (P. Blanker, persoonlijke communicatie, 26 juni 2019). 
In heel Brabant zijn 94 beverburchten en 238 -holen bekend. Verder zijn er ruim 800 meldingen 
gedaan van beversporen door muskusrattenbestrijders en ecologen van het waterschap (S. Roovers, 
persoonlijke communicatie, 1 juli 2019).  
 
Bij Hunze en Aa’s zijn 28 schades door bevergraverij in oevers gevonden. Per oeverhol verschilt het 
aantal meters dat in de dijk is gegraven en hierdoor verschillen de kosten die daar aan verbonden 
zijn. De herstelkosten zijn op sommige locaties opgelopen tot €8130,-. Naar schatting zijn er 180 tot 
200 bevers in het gebied, maar er zijn geen officiële tellingen gedaan en worden geen technieken 
gebruikt om bevers op te sporen. In lopende projecten wordt bij de inrichting wel rekening gehouden 
met bevergraverij. Er wordt bijv. gezorgd dat er geen direct water aan de kade staat. Graag zou het 
waterschap willen dat bevervrije zones worden ingericht in kwetsbare gebieden waar graverij 
risicovol is. Het is financieel niet haalbaar om in deze gebieden overal preventieve maatregelen te 
treffen, zoals het plaatsen van een damwand. Het voorstel om bevervrije zones in te richten moet 
echter eerst door de provincie goedgekeurd worden (M. Rothengatter, persoonlijke communicatie, 
23 juni 2019). 
 
WDODelta heeft op drie locaties bevergraverij hersteld. Op één locatie is graverij tot 10 m in de teen 
van de kering geconstateerd, op de andere locaties was het hol minder diep in de kering gegraven. 
De kosten voor het opengraven, aanvullen en herstellen van de holen liep op tot €2500,-. Op de 
locaties waar houtige vegetatie aanwezig was, is deze verwijderd bij de herstelwerkzaamheden om 
de locatie minder aantrekkelijk te maken voor bevers.  
WDODelta gaat experimenteren met het gebruik van onderwaterdrones om graverij in de keringen 
op te sporen (W. Evers, persoonlijk communicatie, 11 en 26 juni 2019).  
 
Verantwoordelijkheden betrokken partijen: 

• Waterschappen: zij kaartten het probleem rond bevergraverij in de keringen aan en hebben 
de verantwoordelijkheid over het watersysteem en de waterveiligheid in hun beheergebied. 
Zij willen graag samenwerken om een goed werkende methode te vinden om de 
waterveiligheid van de keringen te kunnen garanderen. Zelf onderzoeken en ondernemen 
sommige waterschappen ook al manieren om graverij tegen te gaan. Vooral Waterschap 
Limburg, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse 
Delta, Waterschap Rivierenland, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Vallei en Veluwe, 
Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Hunze en 
Aa’s hebben last van bevers in hun watersystemen en keringen.  

• STOWA: STOWA is een overkoepelende kennisorganisatie voor de waterschappen. Wanneer 
kennis ontbreekt voor waterschappen om hun werk goed te kunnen uitvoeren, is het de taak 
van STOWA om deze kennis op te halen of te (laten) ontwikkelen en implementeren.  
Als blijkt dat er onvoldoende kennis over het opsporen of herstellen van bevergraverij is bij 
de waterschappen om de waterveiligheid te kunnen waarborgen, ligt de 
verantwoordelijkheid bij STOWA om aan deze ontwikkeling bij te dragen. STOWA staat in 



dienst van de waterschappen, dus is niet verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kennis 
voor een andere betrokken partijen dan waterschappen.  

• Unie van Waterschappen: de Unie van Waterschappen houdt zich bezig met beleid voor de 
waterschappen. Het opstellen van beleid rond bevers is lastig gebleken, aangezien de 
provincie verantwoordelijk is voor de bescherming van de bever en de waterschappen 
daarbij beperkt worden in hun handelen. Tot nu toe is het verzoek vanuit de UvW om een 
landelijk bevermanagement op te stellen afgeslagen. De Unie van Waterschappen neemt het 
voortouw in het opstellen van beverprotocollen en probeert daarin zoveel mogelijk 
uniformiteit tussen de individuele waterschappen te creëren.  

• Provincies, faunabeheereenheden of het IPO: de provincies zijn verantwoordelijk voor het 
handhaven van de Europese habitatrichtlijnen, de Wet Natuurbescherming en het NNN. Per 
provincie zorgt de faunabeheereenheid voor planmatig faunabeheer, dat door de provincie 
moet worden goedgekeurd. Nu reageert iedere provincie individueel op overlast door 
bevergraverij. Wanneer een landelijke strategie zou worden opgesteld, zou het IPO, als 
overkoepelend orgaan voor de provincies, een rol kunnen spelen.  

• Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): zij zijn respectievelijk eindverantwoordelijk voor een goed 
functionerend en veilig watersysteem en voor de herintroductie van de bever in Nederland. 
De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische 
doelen voor het waterbeheer in Nederland (STOWA, 2009). De minister van IenW houdt 
toezicht op primaire waterkeringen, die door Rijkswaterstaat en de waterschappen worden 
beoordeeld. Als de keringen niet aan de norm voldoen, wordt via het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en het verantwoordelijke waterschap financiering 
verleend om maatregelen te treffen (Rijkswaterstaat, z.d.). Het ministerie van IenW is echter 
van mening dat het de taak van de waterschappen is om de waterkeringen aan de normen te 
laten voldoen, waarbij ze al bevoegd zouden zijn om de nodige maatregelen te treffen om 
dat te kunnen realiseren. Waterschappen zijn echter van mening dat ze hun 
handelingsmogelijkheden onvoldoende zijn en dat het Rijk meer verantwoordelijkheid op 
zich moet nemen, aangezien zij er voor hebben gezorgd dat de bever weer in grote aantallen 
in Nederland voorkomt.  

 
Huidige aanpak: 
Door de beschermde status van de bever, is het niet toegestaan de bever te verstoren, weg te 
vangen of te doden als er overlast wordt veroorzaakt. Wanneer het waterschap over een door de 
provincie goedgekeurd beverprotocol en een door de faunabeheereenheid opgesteld 
faunabeheerplan met escalatieladder beschikt, kan echter wel worden ingegrepen bij overlast door 
bevergraverij in de keringen (BIJ12, 2017). Waterschap Zuiderzeeland, Rivierenland en Limburg 
hebben zelf een beverprotocol opgesteld en Hollandse Delta, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en 
Maas en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een protocol overgenomen (Dijkstra & 
Hollander, 2016). In de gebieden van de waterschappen die nog geen beverprotocol hebben, is de 
bever nog niet of zijn er slechts een aantal aanwezig.  
Vaak is in de beverprotocollen opgenomen dat een hol in een kering kan worden uitgegraven en 
opgevuld, mits de bever van tevoren is verjaagd en er geen bevers of jongen meer in het hol 
aanwezig zijn. Van mei t/m augustus mag niks aan het hol worden gedaan, gezien de grote kans dat 
er jongen in het hol aanwezig zijn (Dijkstra & Polman, 2018).  
De meeste waterschappen kiezen ervoor om bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden meteen 
het gebied rond de kering beverbestendig in te richten of beverwerende maatregelen te treffen, 
zodat de kans op herhaling van graverij op die locatie afneemt.  
 
Mogelijke strategieën: 
Er zijn verschillende strategieën om de overlast door gravende bevers te kunnen beperken. 
Hieronder zijn mogelijke manieren waarop het probleem zou kunnen worden aangepakt 



weergegeven en daarbij is zoveel mogelijk uiteengezet welke manieren er onder de verschillende 
sporen zouden passen (Fig. 2).  
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Oplossingen kunnen gezocht worden in het aanpassen van wet- en regelgeving, waarbij de 
beschermde status van de bever kan worden versoepeld; in het ontwerp en de aanleg van de kering, 
waar bevermaatregelen of aangepaste inrichting van het gebied kan worden meegenomen om de 
bever preventief te weren; of in het beheer, bevers of beverholen moeten snel worden opgespoord 
om de schade te kunnen herstellen. Allereerst is het echter zaak de gevaren van bevergraverij in de 
keringen duidelijk in beeld te krijgen door het opstellen van een probleemverkenning en 
beveractiviteit en -schade vast te leggen, om zo de ernst en urgentie van het probleem duidelijk te 
krijgen voor alle betrokken partijen. 
Het aanpassen van wet- en regelgeving rondom bevers is iets wat niet in de macht van STOWA ligt. 
Het faunabeheer is de verantwoordelijkheid van individuele provincies. De provincies hebben 
inspraak om het verjagen van bevers uit de keringen en het herstellen van schade sneller te laten 
verlopen. De beschermde status van de bever is via internationale wetgeving vastgelegd en zal via 
deze weg moeten worden versoepeld, indien waterschappen drastischere maatregelen willen nemen 
of de populatie willen sturen.  
Bij het ontwerp, herstel of de aanleg van keringen zou rekening moeten worden gehouden met 
bevergraverij, aangezien graverij voor een verminderde veiligheid van de kering zorgt. Er zijn 
verschillende manieren waarop vanuit het ontwerp rekening kan worden gehouden met graverij. 
Allereerst kan een gebied beveronvriendelijk worden ingericht, waardoor het voor de bever niet 
aantrekkelijk is om zich daar te vestigen. Door alternatieve locaties voor de bever te creëren, kan hij 
naar deze plekken gelokt worden en kan graverij in keringen worden voorkomen. Er moet worden 
gezorgd dat er geen houtige (wilgen) vegetatie aanwezig is rond de keringen en er kunnen 
hoogwatervluchtplaatsen worden ingericht. Het aanleggen van een flauwe vooroever, maakt de 
kering ook minder aantrekkelijk voor bevers. De inrichting van het gebied moet in samenwerking met 
de provincie en gemeente worden bepaald. Nu spreken verschillende initiatieven elkaar soms tegen, 
zo worden er op verschillende locaties voor ‘ruimte voor de rivieren’ wilgen aangeplant op het 
voorland. Deze vegetatie zorgt voor demping van de golven, maar tegelijkertijd wordt zo de ideale 
leefomgeving voor de bever gecreëerd. Daarnaast kan de kering robuuster worden ontworpen en 
kan graverij worden ingecalculeerd bij het berekenen van de stabiliteit van de kering in het ontwerp. 
Wanneer een kering extra breed wordt ontworpen, leidt graverij niet direct tot kritieke afname van 
de stabiliteit van de kering. De aanleg van een bermoever van 15-20 m breed bijv. geeft de bever 
ruimte om in de dijk te graven. Wanneer beverwerende maatregelen worden toegepast, kan de 
bever zich niet in de kering ingraven. Voorbeelden hiervan zijn het ingraven van gaas in de 
bermoever, het aanbrengen van gaas op de dijkoever, het verharden van de dijkoever met stort- of 
basaltstenen en het plaatsen van een damwand.  
Verder kunnen vanuit het beheer technieken worden ingezet om graverij op te sporen. Tot nu toe is 
er geen goed werkende techniek bekend, die de beverholen met ingang onder water kan 
waarnemen. Een andere manier is om mensen in het veld in te zetten om de bevers en hun holen op 
te sporen. Hiervoor zouden mensen opgeleid kunnen worden of het takenpakket van de 
muskusrattenbestrijding zou kunnen worden uitgebreid met het opsporen van bevers. Bij hoogwater 
is er een verhoogd risico op graverij in de keringen, aangezien de holen dan vaak onder water lopen 
en bevers op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. De kering vormt dan een geschikte locatie. 
Hierdoor is het verstandig om extra te inspecteren langs rivierdijken bij hoogwater. Rivierenland doet 
dit al door beverpatrouilles in te zetten en per boot te inspecteren op bevers en bevergraverij.  
 
Uitgevoerd onderzoek: 
Verschillende waterschappen hebben al onderzoeken of pilots uitgevoerd om technieken te testen 
die zouden kunnen helpen bij het opsporen van (bever)holen. Tot nu toe is daar geen techniek 
uitgekomen die geschikt blijkt te zijn om grootschalig in te zetten. Er geëxperimenteerd met 
grondradar, onderwaterdrones, 3Dscans en warmtebeelden. 
 
Waterschap Hunze en Aa’s heeft al met verschillende technieken proeven uitgevoerd.  



Ze hebben Arcadis in november 2013 de opdracht gegeven proeven in de Hunze te doen met 
grondradar. Met een aantal blokken (50 x 50 cm) die over de dijk worden getrokken is een scan 
gemaakt van de ondergrond, die daarna moet worden uitgewerkt. De methode is erg bewerkelijk en 
vereist een combinatie van meerdere veldwerken en fases van gegevens uitwerken op de computer, 
voordat plekken met verstoorde ondergrond (bijv. oeverholen) opduiken. Er zijn toen 29 oeverholen 
opgespoord met grondradar. Een jaar later is er opnieuw veldwerk gedaan, toen zijn er 21 holen 
gevonden. Echter bleek wel dat op locaties waar de oorspronkelijke bodemopbouw verstoord was 
door bijv. werkzaamheden, grondradar minder bruikbaar was. Daarnaast moet de kering gemaaid 
zijn en werkt de techniek niet als er bomen of begroeiing aanwezig zijn. Met grondradar blijken 
oeverholen dus wel te kunnen worden opgespoord, maar het is een bewerkelijke methode, die 
beperkt toepasbaar is. 
Door Aveco de Bondt is met warmtebeeld camera via een drone getest in maart 2018. Een lichte 
temperatuurverhoging kon worden opgemerkt bij de ingang van het hol. Het hol zelf was niet 
zichtbaar. Wanneer er zonlicht was, werd echter het hele oppervlak verwarmt en was de verhoging 
niet te zien. Deze techniek bleek echter niet jaarrond werkbaar. 
In de Hunze is in maart 2017 geprobeerd om met eenvoudige Fish Finder holen op te sporen. De 
resultaten hiervan waren goed en holen waren direct zichtbaar in het veld. Op locaties nabij het 
Drents Diep waren de beelden minder duidelijk. In april 2017 is via adviesbureau PTR met 
geavanceerde sonar apparatuur getest. Dit gaf een hoog detailniveau, maar de bundel was te smal 
om het hele oeverprofiel te zien, waardoor het herkennen van oeverholen moeilijk was door gebrek 
aan overzicht. In mei 2017 is apparatuur aangeschaft van Raymarine Axiom, wat een fish finder is 
met de modernste technieken. In de zomer is hiermee veel verstoring aangetroffen door begroeiing.  
Door Geometius is een test laten uitvoeren met een geavanceerde 3D scan om de onderwaterbodem 
in kaart te brengen. Hiermee konden de oevers echter niet meegenomen worden. Dit leverde geen 
bevredigende resultaten op. In oktober 2018 is door defensie met geavanceerde sonarapparatuur 
getest. Dit leverde grotere en duidelijkere beelden op, waarbij enkele oeverholen zijn geconstateerd 
die met de eerdere apparatuur niet zijn waargenomen. De beperking van sonar blijkt echter te zijn 
dat een hol wat direct omhoog of omlaag gaat of een hoek maakt niet zichtbaar is. Wanneer er 
vegetatie als riet voor het oeverhol staat, kan de defensiesonar het hol niet zien.  
Er wordt geschat dat ongeveer 70% van de oeverholen met de Fish Finder gevonden kan worden. 
Hunze en Aa’s ziet de meeste potentie in deze techniek, maar deze moet vooralsnog worden 
aangevuld met andere technieken om de waterveiligheid te kunnen garanderen (Rothengatter, 
2019). 
 
Door waterschap Aa en Maas is een pilot laten uitvoeren door ATKB naar de mogelijkheid om 
grondradar in te zetten om bevergangen te detecteren in waterkeringen. Met grondradar kunnen 
holle ruimtes in de kering worden gedetecteerd op een non-destructieve manier. De toepasbaarheid 
is echter beperkt tot keringen bestaande uit klei, of keringen met een hoge grondwaterstand, of 
ruige begroeiing. Er is een 3D-stapfrequentie grondradar (CWSF-radar) gebruikt met een hoge 
meetdichtheid met gestapte frequenties om per diepte eenheid altijd de beste frequentie 
voorhanden te hebben. Op 29 januari 2018 zijn langs de Kesselse dijk enkele scans verricht aan de 
teen van de dijk. Uit de radarbeelden zijn twee verdachte plekken gekomen waar mogelijk 
beverholen kunnen zitten (Ramaker, 2018). Toen deze locaties zijn uitgegraven, bleken de 
verstoringen niet door beverholen, maar door puin te zijn veroorzaakt (S. Daverveld, persoonlijke 
communicatie, 19 augustus 2019). De techniek is beperkt toepasbaar, aangezien de machine niet op 
een helling kan rijden en er vaak begroeiing aanwezig is op locaties met beverholen. Tevens was de 
kleiige opbouw van de kering en de hoge grondwaterstand ongunstig voor grondradar, waardoor de 
resultaten van de pilot niet heel betrouwbaar zijn (M. Cox, persoonlijke communicatie, 12 augustus 
2019). Daarnaast is bij een dassenburcht geprobeerd dassenpijpen op te sporen met behulp van 
grondradar. Hier is niets gedetecteerd met grondradar, maar bij nagraven wel een pijp gevonden op 
1 meter onder het kleidek (S. Daverveld, persoonlijke communicatie, 19 augustus 2019). Het gebruik 
van grondradar voor het opsporen van graverij wordt daardoor niet aangeraden door Aa en Maas.  



 
Waterschap Limburg heeft ook geprobeerd met grondradar bevergraverij in beeld te brengen. Hier is 
echter alleen minimale verstoring waargenomen, waar geen eindconclusie aan kon worden 
onttrokken. Momenteel wordt er visueel op bevergraverij geïnspecteerd door de keringbeheerder, 
waarbij ze extra alert zijn op luchtgaten (waardoor een klein gedeelte van de graszode wegvalt). Er 
zijn plannen om een pilot op te starten om bevergraverij vanaf het water te inspecteren in 
samenwerking met de muskusrattenbestrijding (S. Henckens, persoonlijke communicatie, 13 
augustus en 21 augustus 2019).  
 
Door WDODelta heeft in samenwerking met RPS op 3 september 2019 geëxperimenteerd met een 
onderwaterdrone met visueel en sonarcamera. Op drie locaties langs de IJssel, waar bekend was dat 
beverholen aanwezig waren, is geprobeerd de gangen met behulp van de drone te detecteren. De 
drone wordt door RPS momenteel vooral ingezet om kunstwerken onder water te inspecteren. 
Op één locatie is dit gelukt en kon met de drone een stuk de gang in worden gevaren. Hierbij is het 
sonarbeeld leidend geweest. Op de andere locaties is het niet gelukt om de graverij op te sporen, 
doordat het water daar ondieper of troebeler was. De techniek is in staat om graverij te vinden, maar 
het is tijdrovend en beperkt inzetbaar. De techniek kan alleen worden ingezet in watergangen die 
diep genoeg en helder zijn en waar weinig oevervegetatie aanwezig is. Daarnaast geeft het 
camerabeeld slechts een smalle bundel weer, waardoor het lastig is om de drone precies te 
navigeren en het beeld vaak moet worden bijgesteld om de gehele oever te kunnen inspecteren. Ook 
wordt het camerabeeld snel verstoord doordat de drone het sediment op de bodem in suspensie 
brengt.  
 
Ook over het gebruik van preventieve maatregelen om graverij in de keringen te voorkomen is al het 
nodige bekend uit ervaring. Op verschillende locaties in Nederland zijn verschillende typen gaas in of 
op de kering aangebracht, zijn stalen damwanden geplaatst of zijn stortstenen aangebracht. In 
Duitsland is op locaties langs de Oder een stalen damwand geplaatst waar gaas aan gekoppeld is. Er 
is hexagonaal stalen daad gebruikt met een zonder kunststof netwerk. Het gaas is over de grasmat 
van de kering heen aangelegd (Blanker, 2019).  
 
Kennis hiaten: 
Momenteel is geen techniek bekend waarmee succesvol graverij in de keringen kan worden 
opgespoord. Bij verschillende partijen die zich bezighouden met innovatie en digitalisering moet de 
vraag worden uitgezet om mee te denken over een nieuwe techniek die zou kunnen worden gebruikt 
of ontwikkeld om graverij op te sporen. 
Het gebruik van eDNA, waarvan de resultaten voor het gebruik voor het opsporen van muskusratten 
veelbelovend is, zou ook kunnen worden ingezet om bevers en beverholen op te sporen. Het 
probleem bij bevers is echter niet dat onbekend is in welke gebieden ze zich bevinden, aangezien ze 
veel sporen nalaten, maar waar hun holen zich exact bevinden. De aanwezigheid van muskusratten 
in een gebied is minder makkelijk vast te stellen. Bevers zijn beter zichtbaar, maar zijn in staat grote 
afstanden af te leggen op zoek naar voedsel, waardoor een positieve uitslag niet per definitie 
betekend dat een bever zich op de locatie waar het eDNA is aangetroffen huisvest. In principe zou 
met eDNA ook de aanwezigheid van bevers kunnen worden vastgesteld, maar het zou moeten 
worden onderzocht of dit ook het lokaliseren van de holen makkelijker maakt. Verder zou mogelijk 
gebruik kunnen worden gemaakt van satellietdata, speurhonden of sensoren.  
Wellicht dat het mogelijk is om met speciaal getrainde werknemers beverholen op te sporen. 
Hiervoor zou bijv. de muskusrattenbestrijding ingezet of er zou een nieuw team voor kunnen worden 
aangenomen. Ook de inzet van speurhonden zou kunnen worden getest.  
 
Verder mist een landelijk overzicht van de exacte hoeveelheid bevers in een gebied en de schade die 
wordt veroorzaakt. Verschillende waterschappen leggen beverschade en -sporen wel intern vast, 
maar de tijd die hieraan wordt besteed, wordt niet altijd goed geregistreerd. Wanneer ieder 



waterschap op eenzelfde manier beveractiviteit en -schade in locatie, kosten en uren zou vastleggen, 
geeft dit inzicht in de omvang van het probleem en kan dit feitelijk aan betrokken partijen worden 
voorgelegd. De ontwikkeling van een systeem voor alle waterschappen waarin beveractiviteit en -
schade kan worden vastgelegd of de ontwikkeling van een eenduidige systematiek die kan worden 
toegepast op de individuele systemen die door de waterschappen worden gebruikt, kan hierbij 
helpen. Beveractiviteit en -schade zou kunnen worden meegenomen in de centrale muskus- en 
beverrattenapplicatie die door het Waterschapshuis wordt ontwikkeld. Momenteel wordt hierin 
alleen de mogelijkheid tot het maken van een melding en een algemene opmerking voor 
beveractiviteit meegenomen. Voor muskus- en beverratten zijn uitgebreidere opties beschikbaar en 
is het mogelijk om een rapportage te maken. Bestaande applicaties moeten zo worden ingericht dat 
ze met elkaar kunnen communiceren en dat verschillende partijen ze kunnen gebruiken.  
 
Er is nog weinig ervaring opgedaan met het toepassen van preventieve maatregelen om graverij in de 
kering te voorkomen. Het is niet bekend welke maatregelen het beste resultaat bieden, hiervoor zal 
ook over langere tijd gekeken moeten worden welke maatregelen de beste bescherming biedt en 
lang meegaat. Ook is het wenselijk om naast bevergraverij ook graverij door andere dieren mee te 
nemen in de toepassing van de maatregel. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen knellen met 
andere ecologische doelen of doelsoorten, waarbij een weloverwogen afweging noodzakelijk is.  
 
Vergelijk buitenland: 
In Beieren, Oostenrijk en Zwitserland is een landelijk beverbeheer ingevoerd (Schwab, 2002, 2003; 
Zahner et al., 2005). In Scandinavië vallen bevers onder het jachtwild. In Zwitserland wordt in 
kwetsbare gebieden, buiten de bosreservaten, een beverprotocol gehanteerd. Ook in België geldt 
een soortgelijke aanpak. Duitsland heeft beverconsultants en regionale bevermanagers, die 
adviseren over preventie, schadecompensatie geven en bij zware gevallen ingrijpen. Er wordt meer 
geïnvesteerd in preventieve maatregelen tegen graverij en oevers die worden ondergraven worden 
afgezet en niet meer gebruikt om problemen te voorkomen (Dijkstra & Hollander, 2016). Nederland 
heeft kennis van de manier waarop ze in de Oderbruch in Duitsland met bevergraverij omgaan. Hier 
leven op dit moment 0,9 bevers per km watergang en zijn alle natte territoria bezet. Er zijn gevallen 
bekend van grote afschuivingen in Duitsland. Jaarlijks wordt een aantal bevers afgeschoten en zijn de 
kosten voor beverschade circa €200.000,-. Er wordt geëxperimenteerd met stalen damwanden en 
het aanbrengen van gas op de grasmat (Blanker, 2019). In 2014 is bij de Oderdijk polymeergecoatte 
hexogonaal stalen gaas op het talud aangebracht met daarop 10 cm bodem. Dit vormt een verticale 
barrière van de kruin tot de teen voor de bever. Dit is gedaan over een lengte van 1,5 km waardoor 
een gebied van ongeveer 15.000 m2 wordt beschermd. Het plaatsen van een stalen damwand en 
gaas kost ongeveer €800.000,-/km en het wanneer alleen gaas wordt geplaatst, kost dit ongeveer 
€200.000,-/km.  
 
Globale planning: 

Oriënterende fase 

Wat? Waarom? Hoe/Door wie? Status 

Oriënterend gesprek 
bevergraverij 

Om vanuit de 
waterschappen te horen 
wat er speelt, vanuit 
HWBP het voorstel om 
meer aandacht aan het 
incalculeren van graverij 
bij het ontwerp en de 
aanleg te ontvangen en 
eventuele 

Vergadering met STOWA 
(Britt van Haastregt), 
HWBP (Hoite Detmar), 
WDODelta (Toin 
Lambrechts en Wijnand 
Evers), Brabantse Delta 
(Peter Blanker) 

Heeft 
plaats-
gevonden. 



vervolgstappen te 
bespreken 

Probleeminventarisatie 
bevergraverij schrijven 

Om het probleem 
duidelijk aan te tonen, 
de stand van zaken na te 
gaan, mogelijke 
oplossingen aan te 
dragen en te 
inventariseren welke 
partijen betrokken 
zouden moeten worden  

STOWA schrijft 
inventarisatie met input 
vanuit de waterschappen 
waar de bever aanwezig is 
en de genoemde partijen 

Voorlopige 
versie 

Bepalen op welke 
strategie(ën) gaat worden 
ingespeeld 

Wanneer duidelijk is 
waar de behoefte en 
verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt, wordt 
duidelijk welke rol 
STOWA hierin moet 
spelen 

Hoe? Wie?  

Actie fase 1 (pad afhankelijk van resultaten oriëntatie fase) 

Wat? Waarom? Hoe/Door wie? Status 

1) Wet en regelgeving: 
Actualiseren van het 
beverprotocol. 

Waterschappen moeten 
sneller en efficiënter 
kunnen handelen als er 
graverij in de keringen is 
geconstateerd. 

Onder leiding van de UvW 
zijn verschillende 
waterschappen bezig met 
het herzien van het 
beverprotocol. 

Loopt 

Beschermde status van de 
bever versoepelen. 

Wanneer de beschermde 
status van de bever 
minder strikt 
gehandhaafd wordt, is er 
meer mogelijk om 
bevers die problemen 
veroorzaken aan te 
pakken of de 
beverpopulatie te 
beperken. 

Hiervoor zou de status van 
de bever op de nationale 
rode lijst en Europese 
habitat richtlijn moeten 
worden aangepast. 
Hiervoor zijn 
respectievelijk het 
ministerie van EZ en de 
Europese Unie voor 
verantwoordelijk. Het is 
niet realistisch dat dit op 
korte termijn gaat 
gebeuren, zolang de 
beverpopulatie (in 
Nederland) geen gezonde 
instandhouding heeft 
bereikt.  

 

1) Aanleg en ontwerp: 
Subsidieaanvraag voor 
kennis & innovatie project 
HWBP. 

Om graverij vanuit het 
ontwerp en de aanleg 
van keringen mee te 
nemen in grote 
projecten die gaan 
worden uitgevoerd. 

STOWA dient subsidie 
aanvraag bij het HWBP in; 
aanvullende financiering 
moet vanuit STOWA en de 
waterschappen komen; 
waterschappen moeten 
projecten aanbieden 
waarbij de maatregelen 
kunnen worden genomen.  

 



HWBP projecten zoeken 
die zich daarbij zouden 
willen aansluiten. Vanuit 
project Zwolle-Olst zelf is 
al geopperd om 
maatregelen tegen graverij 
mee te nemen. Idealiter 
zouden meerdere 
projecten meegenomen 
moeten worden.  

In deze projecten zou 
gekeken moet worden 
welke preventieve 
maatregelen genomen 
kunnen worden om 
graverij in de kering te 
voorkomen, de werking 
hiervan moet worden 
geëvalueerd.  

Hoe? Wie?  

Onderzoek naar geschikte 
preventieve maatregelen 
en inrichting van het 
gebied. Er moet worden 
geïnventariseerd welke 
maatregelen al zijn 
genomen, geëvalueerd of 
de werking voldoet en er 
moet een optimaal 
ontwerp worden gemaakt 
om bevergraverij te weren 
en bevers naar 
alternatieve locaties te 
lokken. 

Ervaringen met bepaalde 
maatregelen in 
Nederland of het 
buitenland kunnen 
helpen om een gerichte 
keuze te maken in het 
bepalen welke 
maatregelen getroffen 
kunnen worden. 

Bij waterschappen in 
binnen- en buitenland 
moeten worden nagegaan 
wat er al gedaan is en of 
dit efficiënt blijkt te zijn. 
Samen met de provincie 
moet worden bepaald hoe 
gebieden die kwetsbaar 
zijn voor bevergraverij 
kunnen worden ingericht. 
Hierbij moeten een 
alternatief habitat voor de 
bever worden 
meegenomen. 

 

Beheer en onderhoud: 
Inventarisatie technieken 
waarmee al is 
geëxperimenteerd om 
graverij op te sporen 

Door na te gaan welke 
technieken effectief zijn, 
potentie hebben of niet 
werken, hoeven deze 
niet opnieuw getest te 
worden en kunnen 
technieken met potentie 
worden aangepast en 
geoptimaliseerd. 

Bij waterschappen in 
binnen- en buitenland 
moet worden nagegaan 
welke technieken of deze 
effectief waren. 

 

Oriëntatie technieken om 
holen op te sporen 

Wanneer duidelijk is wat 
de kenmerken van 
bevergraverij zijn, kan 
worden geprobeerd dit 
te matchen met een 
technologische 
toepassing om de 
beheerslast te verlagen 
en onzichtbare holen op 
te sporen. 

Bedrijven die zich bezig 
houden met het 
ontwikkelen van (nieuwe) 
technologieën voor 
diverse toepassingen 
kunnen worden benaderd 
om een mogelijke 
ondersteunende techniek 
om graverij op te sporen 
aan te dragen of te  
ontwikkelen. 

 

Inventariseren of het 
haalbaar is om de 
muskusrattenbestrijding in 
te zetten om op 
bevergraverij te 
controleren of dat hier een 
nieuwe dienst voor moet 

Wanneer mensen 
worden ingezet om op 
bevergraverij in de 
keringen te controleren, 
moet daar een duidelijk 
profiel en takenpakket 
voor worden opgesteld. 

Bij keringbeheerders en 
beverexperts moet 
worden nagegaan op 
welke kenmerken moet 
worden gelet; bij de 
muskusrattenbestrijding 
moet geïnventariseerd of 

 



worden opgericht, welke 
kennis moet worden 
bijgebracht en welke 
manier van werken het 
meest effectief is. 

dit in het takenpakket valt 
en wat er aan kennis moet 
worden aangeleverd. 

Actie fase 2 

Wat? Waarom? Hoe/Door wie? Status 

Uitvoering kennis en 
innovatieproject binnen 
aangesloten HWBP 
projecten 

   

Uitvoering pilot 
innovatieve technieken 

   

Implementatie fase 

 
Conclusie: 
De bever is enerzijds een gewenste diersoort die een belangrijke ecologische functie kan vervullen, 
anderzijds zorgen bevers voor vraatschade, dammenbouw en voornamelijk graafschade. 
Bevergraverij in de keringen kan een groot risico voor de waterveiligheid vormen. De beverpopulatie 
is het hoogst in het zuiden en oosten van Nederland en rond de grote rivieren. Hier worden dan ook 
de meeste problemen en schades geconstateerd. Aangezien de bever een beschermde diersoort is, 
mag alleen worden ingegrepen als een goedgekeurd beverprotocol en faunabeheerplan met 
escalatieladder aanwezig zijn. De kosten voor het herstellen van beverholen en het direct 
beverwerend inrichten van het gebied kunnen oplopen tot €100.000,-, laten de waterschappen 
weten. Er zijn verschillende partijen die een deel van de verantwoordelijkheid rondom bevers 
dragen. De provincies zijn verantwoordelijk voor het faunabeheer, het rijk voor de herintroductie van 
de bever en de stabiliteit van primaire keringen en de waterschappen voor het watersysteem en de 
(voornamelijk regionale) keringen in hun gebied.  
Het grootste gevaar schuilt erin dat niet alle locaties met beverholen in zicht zijn. Momenteel zijn er 
geen technieken beschikbaar die kunnen worden ingezet en daarbij voldoende effectief zijn. 
Daarnaast worden preventieve maatregelen tegen bevergraverij onvoldoende meegenomen in het 
ontwerp van keringen.  
Om het risico op afname van de waterveiligheid door bevergraverij te verminderen, zouden via 

verschillende strategieën maatregelen kunnen worden getroffen. De wet- en regelgeving rondom 

bevers zou kunnen worden versoepeld, waardoor beverschade sneller kan worden hersteld en 

beverpopulaties kunnen worden beperkt. Op het gebied van beheer en ontwerp kan met behulp van 

mankracht of innovatieve technieken worden geïnspecteerd op bevergraverij. Onderzoek is nodig 

naar geschikte technieken en efficiënte manier van inspecteren. Bij het ontwerp van de kering kan 

graverij op verschillende manier worden meegenomen. Er kunnen preventief beverwerende 

maatregelen worden genomen, de kering kan robuust worden ontworpen of het gebied rond de 

kering kan beverbestendig worden ingericht en alternatieve locaties voor de bever kunnen worden 

aangelegd. Het zou in de ontwerpuitgangspunten van een waterschap kunnen worden opgenomen 

dat preventieve maatregelen dienen te worden getroffen op locaties waar binnen een bepaald 

tijdsbestek bevers of problemen met bevers zijn gesignaleerd. Daarnaast is het van belang dat alle 

waterschappen beveractiviteit en -schade consequent en eenduidig vastleggen in locatie, kosten en 

uren om de omvang van het probleem feitelijk in beeld te krijgen. 
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