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Aanleiding

• Bevergraverij neemt toe

• Focus tot nu toe voornamelijk op detectie 

• Aandacht voor inrichting en hoogwatersituaties

• Behoefte aan overzicht en kennisdeling

• Beverprotocol provincies Gelderland en Zuid-Holland steeds breder gedragen
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Waterschapsspiegel 2019 - beverschade
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Betrokken partijen bij onderzoeken

• Waterschappen 

• Unie van Waterschappen 

• Stowa

• Rijkswaterstaat 

• Provincies

• Zoogdierenvereniging 

• Kennisinstituten en universiteiten

• Adviesbureaus en aannemers 

• Maar ook gemeentes, Prorail en instanties in buitenland
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Onderzoeken

Onderzoeken, voornamelijk gericht op opsporing:

• Grondradar 

• Remotely Operated Vehicle (ROV) = onderwaterrobot

• Sonar

• Warmtebeelden

• 3D scan

• Speurhonden

• Graverij onderzoek Hedwige en Prosper Polder

• Visuele inspectie
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Grondradar – WAM en WH&A

Werking

Grondradar is gebaseerd op de voortplanting van kortstondige hoogfrequente elektromagnetische pulssignalen. Deze 

signalen worden uitgezonden, gereflecteerd door structuren in de ondergrond en gedetecteerd door de ontvanger. Op 

deze manier kunnen holle ruimtes in de kering worden gedetecteerd. Combinatie van veldwerk en computerdata.

Ervaringen

Deze methode bleek werkbaar om holen op te sporen, maar is maar op een beperkt aantal locaties succesvol 

toepasbaar. 

Nadelen

Graverij lastig te onderscheiden van boomwortels

Niet goed toepasbaar op een helling

Klei en hoge grondwaterstanden benadelen de kwaliteit van de meting

De resultaten zijn niet meteen bruikbaar en de procedure is erg bewerkelijk.
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Remotely Operated Vehicle (ROV) - WDOD

Werking

Robot met een camera en sonar. De ROV is te manoeuvreren in positie en diepte (maximaal 300 meter) en 

kan real time video en sonar beelden geven. Positie, diepte en beeld worden opgeslagen op de harde schijf. 

Ervaringen

Op 3 locaties, waarvan bekend was dat er beverholen zaten, is geprobeerd de gangen met behulp van de 

onderwaterdrone te detecteren. Dit is slechts op één van de 3 locaties gelukt. Hierbij is het sonarbeeld 

leidend geweest. Wel is de ROV relatief eenvoudig te gebruiken en de resultaten zijn meteen inzichtelijk. 

Hierdoor kan gelijk in het veld worden aangegeven waar de vermoedelijke holen zitten. De sonar geeft een 

goed beeld van de gang.

Nadelen

De ROV kan alleen worden gebruikt in zeer helder, relatief diep water met een oever vrij van vegetatie.

ROV zorgt voor kleine wervelingen op de bodem, die het water kunnen vertroebelen.

Smalle bundel van camerabeeld is lastig navigeren en vraagt om regelmatige bijstelling.
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Sonar – WH&A

Werking

Sonar is een techniek waarmee met behulp van pulserende geluidsgolven onder water kan worden genavigeerd of voorwerpen kunnen

worden gedetecteerd. De uitgezonden geluidsgolven weerkaatsen op het voorwerp of de bodem en worden terug ontvangen. 

Ervaringen

Er is met een aantal types geavanceerde sonar apparatuur geëxperimenteerd, welke allen werkbaar bleken te zijn, mits er een 

voldoende brede bundel wordt afgegeven. Door het waterschap is een Raymarine Axiom (Real vision 3D) aangeschaft waarmee nu 

reguliere controles worden uitgevoerd. Sonar geeft vrij duidelijke resultaten en de locaties van de holen zijn direct zichtbaar in het veld 

en kunnen meteen aangeduid worden. Naar schatting wordt ongeveer 70% van de oeverholen bij Hunze en Aa’s met de fish finder

gevonden. Sonarapparatuur van de Marine bleek nog duidelijker en spoorde meer beverholen op.

Nadelen

Alleen het rechte deel van een bevergang wordt gedetecteerd.

Als er veel vegetatie voor de ingang staat, of de ingang van de holen boven 

water ligt, kan deze niet met sonar worden gedetecteerd. 
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Warmtebeelden – WH&A

Werking

Met warmtebeeld camera kan elektromagnetische infrarood straling, vertalen naar zichtbaar licht. IR straling duidt 

temperatuurverschillen aan. Dit maakt het mogelijk om lichte temperatuurverhoging te detecteren bij de ingang van 

een hol. 

Ervaringen

Een lichte temperatuurverhoging bij de ingang van het hol kon worden waargenomen, maar van bovenaf was dit niet 

zichtbaar. Ook wanneer er een beetje zonlicht op de kering scheen, werd het hele oppervlak verwarmt en waren de 

temperatuurverschillen niet langer zichtbaar. Hierdoor is de methode alleen bij bewolkt weer bruikbaar. Daarnaast 

moeten er duidelijke temperatuurverschillen zijn tussen het oppervlaktewater in het hol en de warmte in het hol en 

het maaiveld. Deze methode is niet voldoende toepasbaar gebleken.

Nadelen

Temperatuurverschillen zijn niet duidelijk zichtbaar door isolerende werking 

van de humusrijke zodelaag en door de zon.
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3D scan – WH&A

Werking

Met een 3D side scan kunnen de water kolom en onderwaterbodem in kaart worden gebracht. De techniek is geschikt 

om bathymetrie en geometrische structuren nauwkeurig te weergeven. 

Ervaringen

Waterschap Hunze en Aa’s heeft met de Ping DSP 3DSS-DX-450, een geavanceerde 3D scan, getest of deze apparatuur 

geschikt was om beverholen te detecteren. De resultaten waren niet naar verwachting. De apparatuur is slechts in staat 

om de onderwaterbodem te scannen en kan daarbij de oevers niet meenemen. De sonar bundel kon niet op de oever 

worden gericht en het water was te ondiep. 

Nadelen

Onvoldoende werkzaam om holen in de oever op te sporen, 

aangezien dit niet in het bereik van de scan ligt. 
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Speurhonden – WAM en WH&A

Werking

Speurhonden worden getraind om bevergeur te herkennen en bevergangen op te sporen.

Ervaringen

Start training begin 2020. De honden pakken de geur goed op en in een veldtraining werden 2 bekende beverburchten 

opgespoord. In het veld is bevergeur verspreid door het gebied. De training focust zich nu op het signaleren van 

bevergangen onder de grond en op locaties met dichtbegroeide oevers. Resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

30 oktober 2020 Voettekst 12



Graverij onderzoek Hedwige en Prosperpolder

Hier worden waterkeringen en crisisplannen in de praktijk getest. Kennisdeling rond de sterkte van 

waterkeringen en de crisisbeheersing vormt een belangrijk onderdeel van dit programma, waarvan 

WL en STOWA de trekker zijn. Ook Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en Vlaamse, Britse 

en Franse waterbeheerders zijn van de partij, naast ingenieursbureaus en kennisinstellingen.

Onderzoekers willen de impact van vossenholen op de dijk onder de loep nemen. Over de 

gevolgen van de graverij door vossen en andere dieren op het dijksysteem is onvoldoende bekend. 

De vraag dringt zich op of de veiligheidsrisico’s beheersbaar zijn en preventiemaatregelen niet 

nodig zijn. 
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Visuele inspectie

• Lopend en varend

• Check op verzakkingen, vraatsporen, gronduitspoeling, looppaadjes

• Met prikstok, boot

• Leg gegevens goed vast

• Samenwerken met muskusrattenbestrijding

• Waterpeil tijdelijk verlagen waar mogelijk
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Conclusie

• Veel technieken, maar nog geen 100% succesvolle

• Technieken vragen om specifieke omstandigheden

• Combinatie van technieken geeft beste resultaat

• Blijven onderzoeken!
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Wat moet nog onderzocht worden?

• Glasvezeltechniek?

• eDNA?

• Zenders?

• Geluid voor verjagen?

• Geuren voor verjagen?

• Drijvende hoogwatervluchtplaatsen voor inrichting?

• Beproeven van herstel- en noodmaatregelen?
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Mentimeter vragen

• Is er beveractiviteit in jouw gebied? (ja/nee/nog niet)

• Wat zijn de effecten van bevers op keringen in jouw gebied? (open vraag)

• Wat doe je er als beheerders aan? (open vraag)

• Welk acht je het meest kansrijk voor jouw gebied? (open vraag)

• Waar zou praktijkonderzoek naar bevers zich nog meer op moeten richten? (open vraag)

• Wordt er in versterkingsprojecten in jouw gebied voldoende rekening gehouden met graverij? (ja/nee/niet relevant)

• Welke andere plaagsoorten vormen in jouw gebied een probleem, waar nog meer kennis voor opgedaan moet

worden? (open vraag)
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