Bever: natuurbouwmeester met hout
Ooit was de bever in
Nederland net zo’n
gewone verschijning
als de reiger en de
snoek. Maar het hebben
van zulk lekker vlees
en zo’n mooie pels
bleek een nadeel, ze
werden uitgeroeid door
jacht. De laatste bever
in Nederland werd
geschoten bij Zalk in 1826.
In Zeeuws-Vlaanderen
komen ze zelfs al twee
eeuwen niet meer voor.
Door Caroline van der Mark,
ARK Natuurontwikkeling

Herintroductie in 1988 in de
Biesbosch, daarna ook in de
Gelderse Poort en in Limburg, bracht de bever weer
terug in Nederland. Het gaat
goed met deze beverpopulaties. De grote knagers zouden ook al langs de Schelde
tussen Gent en Antwerpen
gezien zijn. Ze zijn met zekerheid gespot in het Krammer-Volkerak. Bevers horen
helemaal thuis in het waterrijke Nederlandse landschap. Vooral het oorspronkelijke deltalandschap, rijk
aan kreken en vochtige wildernis met riet en wilgen, is
een zeer aantrekkelijk leefgebied.
Bevers zijn mooie, tot de verbeelding sprekende dieren.
Ze zijn groter dan mensen

denken, wegen twintig tot
dertig kilo en zijn 1.30 m
lang, waarvan dertig centimeter staart met een aparte
platte vorm. De bever is als
enige wilde diersoort in
Nederland in staat om een
volwassen boom te vellen.
Daarmee vervult de bever
een sleutelrol in de natuur.

De bever is in staat
een volwassen
boom te vellen
Ze eten 300 kilo hout per jaar
en hebben een houtbehoefte
voor burcht- en dammenbouw van 2.000 tot 4.000
kilo. Alleen in stromend, ondiep water bouwen ze dammen. Ze wonen in burchten
van stammen en takken,
afgesmeerd met modder,
die kunnen uitgroeien tot
metershoge spectaculaire
bouwsels. Binnenin ligt een
droge woonruimte, met een
of meer ingangen onderwater.
Natuurlijk onderhoud
Een beverpaar knaagt jaarlijks tientallen wilgen, iepen
en populieren om, waarvan
de stobben dan weer uitlopen. Zo zorgen ze voor natuurlijk onderhoud van begroeide oevers en houden de
boomgroei in toom.
Ze maken open plekken en
zorgen voor een gevarieerde
structuur en leeftijdsopbouw van het bos. Hier pro-

Bevers eten maar liefst 300 kilo hout per jaar en hebben een houtbehoefte voor burcht- en dammenbouw van 2.000 tot 4.000
kilo. 
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fiteren veel andere soorten
van, zowel planten, vogels
als insecten. Dankzij het
bouw- en graafwerk van bevers vinden muizen, kevers,
padden en veel andere kleine dieren een rijkere leefomgeving.
Meer inzicht in de rol van
dit dier bij natuurlijke processen heeft ervoor gezorgd

dat we bevers terug wilden
in het ecosysteem.
Beversporen zijn in de Biesbosch overal moeiteloos te
vinden. Voor wie geduld
heeft, ook de bevers zelf,
vooral in de schemering.
Kijk voor meer informatie op
www.ark.eu

De Delta, Wilder dan je denkt

De 10-delige reeks ‘De Delta, Wilder dan je denkt’ toont
de spectaculaire natuur van de Zuid-Hollandse eilanden. Het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling zetten zich in voor een nog natuurlijker, klimaatbestendige en economisch vitale delta. De Nederlandse
delta is een voorbeeld voor delta’s wereldwijd vanwege
onze oplossingen voor veiligheid en natuurherstel.

