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SAMENVATTING 
 
Tussen 2002 en 2005 is het project Toekomst voor de Bever in Limburg uitgevoerd.  
ARK heeft dit project met subsidie van en in samenwerking met Provincie Limburg, Waterschap Peel 
en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, Rijkswaterstaat Limburg, Stichting het Limburgs 
Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid en Area Projecten gerealiseerd. De doelstellingen van het project luidden: de 
vestiging van minimaal 15 extra volwassen dieren, succesvolle voortplanting op minimaal 4 locaties 
(eind 2005) en positieve beeldvorming omtrent de bever in Limburg om op termijn een duurzame 
populatie bevers te verkrijgen.  
De terugkeer van de bever is vooral gestimuleerd vanwege de ecologische sleutelrol die deze soort 
vervult langs de oevers van beken, rivieren en meren. Naast aandacht voor biotoopontwikkeling en 
bescherming van bevers zijn er in drie jaar op 10 locaties beverfamilies uit de Elbe uitgezet (in totaal 
33 dieren). Daarnaast is veel aandacht besteed aan voorlichting en publiciteit.  
Dit rapport doet verslag van de resultaten van het project, zowel op ecologisch als op maatschappelijk 
vlak: hoe gaat het met de uitgezette bevers en hoe ontwikkelt zich de populatie (resultaten monitoring 
door de Zoogdiervereniging VZZ) maar ook welke ervaringen zijn er opgedaan met de aanwezigheid 
van bevers in relatie tot land- en bosbouw, verkeer, recreatie, waterbeheer en de bestrijding van 
beverratten?    
 
Het aantal bevers groeide van de ongeveer tien in 2002 naar tussen de ca. 40 en 60 van minimaal 1 
jaar oud in 2005. Het aantal vestigingen steeg van negen in 2002 naar ongeveer 30 territoria in 2005. 
Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de uitgezette bevers en voor een klein deel door bevers 
die vanuit Duitsland of België naar Limburg zijn gekomen. Vóór de uitzettingen in Limburg hadden 
plaatsgevonden werden er voor zover bekend geen jongen geboren. Na de uitzettingen werd op 6 
locaties voortplanting vastgesteld. Daarnaast werden er nog jongen geboren bij in Limburg uitgezette 
bevers, die zich in België hebben gevestigd. Voor het project is breed draagvlak hetgeen blijkt uit 
betrokkenheid van scholen, gemeenten, gebiedscommissies, agrariërs en andere partijen bij dit 
project, De terugkeer van de bever is zonder maatschappelijke commotie verlopen. De bevers blijken 
zich tot in steden te vestigen hetgeen aangeeft dat ze goed zijn aangepast aan de moderne 
samenleving. Alle doelstellingen van het project zijn hiermee behaald.  
 
De toekomst voor de bever in Limburg ziet er rooskleurig uit. Met de populatie in de Eifel (via het 
stroomgebied van de Roer) is reeds aansluiting en waarschijnlijk ook met die van de Belgische 
Ardennen (via de Maas). Verwacht wordt dat er binnen 10 jaar contact zal zijn met de bevers in de 
Biesbosch, in het mondingsgebied van de Maas en de Rijn. Rond 2010 mag worden verwacht dat de 
beverpopulatie in Limburg uit 60 tot 100 dieren bestaat. Aanbevolen wordt om in de grensregio 
(Vlaanderen, Duitsland) tot een goede afstemming te komen omtrent de bever door het opstarten van 
gezamenlijke projecten.    
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1. INLEIDING 
 
De bever was rond ca. 1750 uit de provincie Limburg verdwenen als gevolg van jacht en 
biotoopvernietiging. In oktober 1992 dook de eerste bever in Limburg op bij de ruïne van kasteel 
Bleijenbeek te Afferden. Deze spontane vestiging is mogelijk een nakomeling van de bevers die in de 
tachtiger jaren in de Duitse Eifel zijn uitgezet. In die periode zijn er in de Eifel twaalf bevers uitgezet 
die afkomstig zijn van het biologische station Popielno in Polen. Door vanuit de Eifel de Roer af te 
zakken kan een bever vrij eenvoudig in de Maas bij Roermond komen en zich vervolgens met de 
stroom mee laten leiden naar Noord-Limburg. Ook in de daarop volgende jaren doken er bevers op 
vanuit deze kleine populatie en af en toe werd er een bever doodgereden. In 2002 verbleven er 
verspreid over Limburg en aangrenzend Duitsland ongeveer tien bevers. Voor zover bekend betrof het 
alle solitaire dieren en vond er geen reproductie plaats. 
 
Toekomst voor de Bever in Limburg  
In het natuurbeleid van de Provincie Limburg zoals vastgelegd in de Nota Natuur en 
Landschapsbeheer 2000-2010, staat de bever vermeld als prioritaire soort hetgeen betekent dat er 
met voorrang aandacht uitgaat naar het behoud van deze soort en zijn leefgebieden. In dit kader is 
onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor de vestiging van een levensvatbare populatie bevers 
in Limburg en naar een aantal maatschappelijke aspecten dat van belang is bij de terugkeer van deze 
soort. De belangrijkste conclusies van dit rapport (Kurstjens & Bosman, 2000) waren dat er inderdaad 
toekomst is voor een populatie bevers in Limburg en dat er naast aandacht voor bescherming en 
biotoopherstel werd aanbevolen om ca. 10 beverparen en/of families bij te plaatsen om de 
populatieopbouw te versterken. Dit had onder meer te maken met het feit dat er geen sprake was van 
een duurzame populatie in Limburg binnen afzienbare termijn, de genetische variatie van de 
bronpopulatie in de Eifel zeer gering was en dat de bever een ecologische sleutelrol speelt in de 
oeverzone van beken, rivieren en plassen.   
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het project Toekomst voor de Bever in Limburg (2002-2005) 
hetgeen ondersteund werd door de provincie Limburg, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat directie Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer 
en Overmaas, Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten 
en Area Projecten. Stichting Ark is gevraagd om het project te coördineren en de voorlichting te 
verzorgen. In najaar 2002, 2003 en 2004 zijn in het kader van dit project op 10 locaties beverfamilies 
bijgeplaatst. De uitgezette bevers zijn alle afkomstig van de Elbe-populatie in voormalig Oost-
Duitsland.   
 
Monitoring  
De Zoogdiervereniging VZZ is gevraagd om de monitoring uit te voeren. De ontwikkelingen van de 
uitgezette paren en/ of families zijn vervolgens gedurende drie jaar (oktober 2002 - oktober 2005) 
gevolgd. Concreet is de volgende informatie verzameld: 
1) Het volgen van de bevers na uitzetting: op welke locaties ontstaan min of meer vaste territoria van 

één of meer bevers. 
2) Het gebruik van het leefgebied door bevers, waaronder de bewoningslocaties en eventuele 

constructie van dammen. 
3) Het bepalen van de familiegrootte en het voortplantingssucces door veldobservaties nabij 

bewoningslocaties in de zomer. 
4) Secties op dood gevonden dieren om geslacht en doodsoorzaak vast te stellen, exclusief 

onderzoek naar gehalte zware metalen in diverse organen, haren en botten (lichaamsdelen wel 
verzamelen om in de toekomst onderzoek mogelijk te maken). 

Met behulp van deze informatie en waarnemingen van al aanwezige spontaan gevestigde dieren kan 
eind 2005 de realisatie van de doelstelling van het project geëvalueerd worden. 
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Doelstellingen 
Het project wordt geslaagd genoemd als eind 2005 zich minimaal 15 extra volwassen dieren hebben 
gevestigd en op minimaal 4 locaties succesvolle voortplanting plaatsvindt. De andere doelstelling 
luidde: de herintroductie mag geslaagd worden genoemd als de beeldvorming in Limburg omtrent de 
bever positief is (Kurstjens, 2001). Het uiteindelijke doel is een levensvatbare bever populatie in 
Limburg op te bouwen. 
 
 
 

 
De doelstelling van het project is het ontwikkelen van een duurzame populatie bevers in Limburg. 
Deze vormt een belangrijke schakel tussen andere populaties in het internationale stroomgebied van 
de Maas (uit: Bevers in Limburg! Brochure verschenen in 2001 ten behoeve van het beverproject).
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2.   METHODIEK 
 
2.1  Veldonderzoek winter 
 
Na de uitzettingen in het najaar van 2002, 2003 en 2004 werden deze gebieden ongeveer een maand 
na de uitzettingen bezocht om te onderzoeken in hoeverre er nog bevers aanwezig waren en om de 
gebieden te leren kennen. 
Aan het eind van de winter of het begin van het voorjaar werden de gebieden waar in 2002, 2003 en 
2004 bevers werden uitgezet, bezocht om te achterhalen waar zich de dagrustplaatsen van de bevers 
bevonden. De kennis over de ligging van holen en burchten is van belang om in de zomer gericht te 
kunnen observeren hoeveel bevers er zijn en of er reproductie heeft plaatsgevonden. Tijdens deze 
inventarisatie is tevens gekeken naar geurmerken. Geurmerken gebruiken bevers o.a. om hun 
soortgenoten te laten weten dat het betreffende gebied al bezet is. Aan de hand van 
geurmerkconcentraties is te achterhalen waar zich territoriumgrenzen bevinden (Rosell & Nolet, 1997) 
In het Leudal is in 2004 een gericht onderzoek verricht naar territoriumgrenzen door twee stagiaires. 
Daarbij werd in een viertal ronden alle oevers afgezocht op de aanwezigheid van geurmerken (Calle 
et al., 2005). In het Swalmdal is in 2005 tweemaal onderzoek gedaan naar geurmerken en 
territoriumgrenzen (Kurstjens, 2005).  
 

 
Door het inventariseren van geurmerken kan inzicht worden verkregen in de ligging van 
territoriumgrenzen (foto: Gijs Kurstjens). 
 
 
2.2  Veldonderzoek zomer 
 
In de wateren waar de bevers werden uitgezet, werd twee keer een zogenaamde simultaan observatie 
verricht. Dit houdt in dat binnen een territorium alle bekende dagrustplaatsen (holen en burchten) 
werden bemenst vanaf 20.00-20.30 tot 22.15-22.30. Omdat er in een aantal gevallen geen of 
nauwelijks dagrustplaatsen bekend waren, werden de personen die meehielpen in desbetreffende 
territoria op strategische plekken geplaatst. Personen die meehielpen, maar geen ervaring met 
bevers, beverratten en muskusratten hadden, hebben een snelcursus soortenherkenning gevolgd. Zij 
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werden de eerst keren bij de observaties ingedeeld bij personen die de soorten konden 
onderscheiden. 
In de beken en plassen waar zich spontaan bevers hebben gevestigd is aan personen die in de 
omgeving wonen gevraagd om in de zomer observaties te verrichten. 
 
 
2.3  Inzet van vrijwilligers 
 
Om het aantal vrijwilligers in Limburg te vergroten werden lezingen gegeven over de bever 
(Roermond, Kerkrade, Gennep, Sevenum). De lezingen werden goed bezocht; per lezing ongeveer 40 
personen. Op de lezing werd het één en ander verteld over de bever in Nederland en de bevers in 
Limburg in het bijzonder. Daarnaast werd uitgelegd hoe de Zoogdiervereniging VZZ de monitoring van 
de bevers gaat uitvoeren en werd om medewerking van vrijwilligers gevraagd. Uiteindelijk hebben in 
de onderzoeksperiode in totaal ongeveer 100 personen als vrijwilliger meegewerkt. 
 

 
Mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers is een goed beeld gekregen van de verspreiding van 
bevers over Limburg (foto: Gijs Kurstjens). 
 
 
2.4  Gegevens van derden 
 
Met de terreinbeheerders en Waterschappen (met name de bever- en muskusrattenbestrijders) is 
afgesproken dat waarnemingen van bever(sporen) gedaan tijdens hun reguliere werkzaamheden aan 
de VZZ worden doorgegeven. 
  
 
2.5  Sectie 
 
Secties aan dood gevonden bevers werden uitgevoerd door Dr. Sim Broekhuizen en Ir. Vilmar 
Dijkstra. Daarbij werd gekeken naar doodsoorzaak, geslacht en voortplantingstatus van het dier. 
Van de dode bevers zijn een aantal organen en een deel van de tong opgeslagen t.b.v. eventueel 
toekomstig onderzoek (zware metalen, genetische variatie etc.). 
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2.6 Sterfte 
  
Bij de beoordeling van sterfte die gerelateerd kan zijn aan de uitzettingen is voor dezelfde periode 
gekozen als bij de uitzettingen in de Biesbosch en de Gelderse Poort. Dit loopt van het moment van 
uitzetting tot 1 juni in het daaropvolgende jaar. Op deze wijze kunnen de Limburgse gegevens 
vergeleken worden met de uitzettingen in de Biesbosch en de Gelderse Poort. 
 
 
2.7  Vraatonderzoek 
 
Langs diverse beken is onderzoek gedaan naar vraatsporen tijdens één of meer rondes. Daarbij is 
gekeken welke soorten bomen en struiken zijn aangegeten en is onderscheid gemaakt in drie 
categorieën op basis van expert judgement: incidenteel (vraat bij 1 of 2 bomen), gemiddelde 
hoeveelheid vraat en opvallend veel vraat. 
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3. DE UITGEZETTE BEVERS 
 
In totaal werden 33 bevers uitgezet die in het stroomgebied van de Elbe in oostelijk Duitsland werden 
gevangen. In tabel 1 staat meer informatie over deze bevers weergegeven. Ter herkenning van de 
individuen bij eventuele vangst of doodvondst zijn de uitgezette bevers na vangst in Duitsland allen 
voorzien van een transponder die onderhuids in de nek is aangebracht. De initiatiefnemers van de 
uitzettingen kozen er bewust voor om de uit te zetten bevers niet te zenderen. Men was bang dat dit 
een dusdanige stress bij de bevers zou veroorzaken dat er een verhoogde sterfte zou optreden. 
 
Alle uitgezette bevers hebben de normale bruine wildkleur. Waarnemingen van donkerbruine bevers 
in Limburg (als ze nat zijn lijken ze zwart), hebben altijd betrekking op dieren die afkomstig zijn van de 
uitzetting in de Eifel.  
 
In een aantal gevallen is niet duidelijk in hoeverre het seksen van de dieren in Duitsland juist is 
uitgevoerd. Het seksen wordt gedaan door te voelen of een bever een penisbotje heeft of niet. Bij 
volwassen dieren is dit vrij goed te doen, maar hoe jonger de dieren zijn, hoe onbetrouwbaarder het 
bepalen van het geslacht wordt. Met name bij de jongen is het bepalen van het geslacht zeer 
onbetrouwbaar. 
 
Bij de uitzetting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van complete paren of families met jongen. In één 
geval is met zekerheid geen paartje uitgezet. In de Visplas bij Stevensweert is het vrouwtje van een 
familie niet uitgezet. Het is niet gelukt om het dier in Duitsland te vangen, mogelijk omdat het tijdens 
de vangstacties was vertrokken uit het vaste territorium.  
 
De dieren zijn door Stichting Ark i.s.m. enkele beverrattenvangers van het Waterschap Peel en 
Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas getransporteerd en samen met de plaatselijke 
terreinbeheerders uitgezet. Dit is uitgevoerd volgens een zogenaamde ‘soft release’. In dit geval zijn in 
de uitzetgebieden door de terreinbeheerders kunstburchten gebouwd waarin de bevers zijn uitgezet. 
Om te voorkomen dat de bevers direct uit de kunstburcht zwommen, werden de uitgangen 
geblokkeerd met wilgenstammetjes, die ze dus eerst door moeten knagen. Het voordeel hiervan is dat 
de dieren eerst tot rust kunnen komen na de lange reis en in een enigszins vertrouwde omgeving 
komen. 
 
Voor de uitzetting is een ontheffing verkregen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit in het kader van de Flora- en faunawet en daarbij is gebruik gemaakt van een 
protocol (zie bijlage 1).  
 

 
Een van de bevers in een transportkist kort voor de uitzetting (foto: Piet Huijskens). 



 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
Tabel 1. D

e in Lim
burg uitgezette bevers. 

 
 

U
itzetdatum

Locatie
nr. 

Locatie 
N

aam
 

G
eslacht

G
ew

icht
(kg) 

Leeftijd
Transponder

O
pm

erkingen

18 okt. 2002 
1 

Zelsterbeek, Leudal 
m

an 
12  

1½
 jaar 

276097200271864 
gew

icht verloren bij opvang in D
uitsland? 

 
 

 
vrouw

 
19,5 

adult 
276097200271650 

gew
icht verloren bij opvang in D

uitsland? 
 

2 
Tungelroyse beek, Leudal 

m
an 

19 
adult 

276097200279350 
gew

icht verloren bij opvang in D
uitsland? 

 
 

 
vrouw

 
19 

adult 
276097200266417 

gew
icht verloren bij opvang in D

uitsland? 
 

 
 

vrouw
? 

5 
½

 jaar 
276097200264941 

geslacht zeer onzeker 
 

3 
G

elderns-N
iers kanaal, Arcen 

m
an 

19 
adult 

276097200271779 
 

 
 

 
 

 
 

vrouw
 

23
adult 

276097200267701
 

 
 

m
an? 

5 
½

 jaar 
276097200267784 

geslacht zeer onzeker 
 

 
 

vrouw
? 

6 
½

 jaar 
276097200276193 

geslacht zeer onzeker 
 

 
 

vrouw
? 

4,5 
½

 jaar 
276097200266085 

geslacht zeer onzeker 
22 okt. 2003 

4 
Broekhuizer Schuitw

ater 
m

an 
26 

adult 
276097200283230 

 
 

 
 

 
 

 
vrouw

 
30

adult 
276097200276546

 
 

 
 

 
 

5 
Koningssteen,Thorn

m
an 

26
adult 

276097200267120
 

 
 

 
 

 
vrouw

 
31

adult 
276097200282748

 
 

 
 

 
 

 
?

16
1½

jaar
 

 
276097200272355

 
 

 
 

 
 

 
?

8
½

jaar
 

 
276097200277061

21 nov. 2003 
6 

Visplas, Stevensw
eert 

m
an 

? 
adult 

276097200272959 
 

 
 

 
 

 
 

 
?

?
1½

jaar
 

 
276097200275238

 
 

 
? 

? 
½

 jaar 
276097200272539 

één van de jongen w
as licht gew

ond 
 

 
 

? 
? 

½
 jaar 

276097200275638 
één van de jongen w

as licht gew
ond 

 
 

 
? 

? 
½

 jaar 
276097200265492 

één van de jongen w
as licht gew

ond 
 

 
 

7 
M

olensteense plas, S
tevensw

eert 
vrouw

?
adult 

276097200272959 
w

aarschijnlijk m
oeder en dochter 

 
 

 
vrouw

 
? 

adult 
276098100453543 

w
aarschijnlijk m

oeder en dochter 
15 okt. 2004 

8 
M

eggelveld, Thorn 
m

an? 
26 

adult 
276098100439285 
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4. RESULTATEN MONITORING 
 
 
Voordat de bevers in Limburg werden uitgezet, hadden zich vanuit België en met name Duitsland al 
enkele bevers in Limburg voor kortere of langere tijd gevestigd. In figuur 1 staan de waarnemingen 
van bever(sporen) weergegeven voordat de uitzettingen plaatsvonden. In figuur 2 worden de 
waarnemingen van bever(sporen) vanaf de eerste uitzetting op 18 oktober 2002 weergegeven. 
Onderstaand volgt een bespreking van de verschillende gebieden waar zich bevers ophouden of 
hebben opgehouden. De nummers voor de gebieden corresponderen met de nummers in figuur 1 en 
figuur 2. 
 
 
4.1 Uitgezette bevers 
 
1 Tungelroyse beek (Leudal) 
Uitgezet 18 oktober 2002: 1 paar met 1 jong 
Enkele weken voor de uitzetting werden bij de samenkomst van de Tungelroyse beek en de 
Zelsterbeek verse vraatsporen van een bever gevonden. Dit zal een nakomeling zijn geweest van de 
bevers in de Eifel. Het is niet duidelijk of het dier ten tijde van de uitzetting nog aanwezig was. 
Mogelijk is het vertrokken na de overmacht aan uitgezette bevers. Er zijn geen aanwijzingen dat het 
dier in het Leudal is gebleven (zie ook Calle et al, 2005).  
Langs de Tungelroyse beek zijn meerdere holen bekend. De observaties hebben uitgewezen dat de 
bevers zich op de uitzetlocatie gevestigd hebben. Het uitgezette jong is na 13 november 2002 niet 
meer waargenomen. Dit wil echter niet zeggen dat het dier niet meer aanwezig was. De 
zomerobservaties in 2003 wezen uit dat er in ieder geval een volwassen bever aanwezig was. In de 
zomer van 2004 is er mogelijk een jaarling gezien, wat zou wijzen op voortplanting in 2003. Daarnaast 
werden in 2004 twee volwassen bevers gezien met een jong. Dit jong is ook in 2005 nog 
waargenomen, evenals twee volwassen dieren. Voor 2003 en 2005 zijn geen sluitende bewijzen van 
voortplanting gevonden. Dit wil echter niet zeggen dat er geen voortplanting heeft plaatsgevonden. 
 

 
Bevers blijken in het Leudal graag te eten van Amerikaanse vogelkers. Deze soort is beter bekend als 
bospest. Mogelijk kunnen bevers deze exoot langs de oevers in toom houden (foto: Arnoud Wessel). 
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Figuur 1. De waarnemingen van
bever(sporen) in Limburg in de
periode voor de uitzettingen
(1992 tot 18 oktober 2002).

1 Tungelroyse beek
10 Niers
11 Afleidingskanaal Molenbeek
19 Leukermeer
22 Eckeltse beek
23 Roer/Hambeek
24 Worm
25 Swalm
26 Leerkeven
28 Eijsder Beemden

0 8 16 Kilometers

 



           Toekomst voor de bever in Limburg 
Eindrapport monitoring 2002-2005 en evaluatie 

 
 

19 

#

#

#####

#

#

##

##
#

#

#

#

######
##
##
##
##

##
#

#

#

##

#

##

#

#
##
##

#

#

#

###
#

#

##

#
#
##

####

#
#

#

#

##

##

#

##
#####
####

###

#

##
####

#
#####

#

##

###
##
#
#
#
#
#

##
#
####
##
#
#
######
##
#######

#

##

##

#

##
#

##

#

#

#

#

#
##

#

####

##

########

#

#####

#

#####

#

#

#

#

##

#

#
##

#

##

#

##

#

##

#

#####

###

###

##

##

#

#

##

####

#

#

#

##

#
#

#

###

#

##
##
##
#

##
#########

#

##
#

##
##
###

#

####

#
##

#

#

#

####

#

#

#

#

#

##

#

#

##

#

#

##

#

#

###

#

#

#

#
#

#

#

##

#

#

#

#

#
##

#

#

##

#

#####

##

##

#

#

#

###

#

#

##

#

##

#

#

##
##

##
###

#####

#

#

#

#

##

##

#
#
#

#

#

############

#

#

##

##

##

#

###
#####
####

#

#########
#

#

#

10

#

1 #

2

# 3
#

4

#

5

#

6

#

12

#

7

#

13

#

8

#11

#

14

#

22

#

20

# 17

#

18

# 25
# 16
#

15
#

27
#

26
#

23

#

19

#

24

#

29
#30

#28
#

31

#

21
#

 

#

9

N

Figuur 2. De waarnemingen van
bever(sporen) in Limburg vanaf
de eerste uitzetting op 18 oktober
2002 tot en met eind 2005.

1 Tungelroyse beek
2 Zelsterbeek
3 Gelderns-Niers kanaal
4 Broekhuizer Schuitwater
5 Koningssteen
6 Visplas
7 Molensteenseplas
8 Meggelveld
9 De Baend
10 Niers
11 Afleidingskanaal Molenbeek
12 Huiskensplas
13 Mariahof/A Beek
14 Hochter Bampd/Grensmaas
15 Landgoed Osen
16 Smalbroek
17 Everlosche Beek
18 Romeinenweerd
19 Leukermeer
20 Oostrumse beek
21 Lage Raam
22 Eckeltse beek
23 Roer/Hambeek
24 Worm
25 Swalm
26 Leerkeven
27 Polderveld
28 Eijsder Beemden
29 Pietersplas
30 Jeker
31 Stadsmaas/Berwijn
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2 Zelsterbeek (Leudal) 
Uitgezet 18 oktober 2002: 1 paar 
Dankzij het onderzoek van de twee stagiairs in 2004 werd duidelijk dat de hier uitgezette bevers ook 
gebruik maken van een deel van de Tungelroyse beek. De territoriumgrens ligt ten oosten van de 
Ursulamolen. Bovendien wordt af en toe ook de Haelenschebeek bezocht.  
In dit gebied zijn meerdere holen bekend. In de zomer van 2003 werden twee bevers waargenomen. 
Daarnaast werden er mogelijk jongen gehoord. Op 8 maart 2004 werd een dode bever aangetroffen 
bij de Litsberg in de Tungelroyse beek. Na sectie bleek het te gaan om het vrouwtje dat eind 2002 in 
de Zelsterbeek is uitgezet. Het dier was in een goede conditie en het is onduidelijk waaraan het is 
overleden. Ondanks de dood van dit vrouwtje werden in de zomer van 2004 drie bevers 
waargenomen. Dit is een sterke aanwijzing dat er in 2003 inderdaad jongen zijn geboren. In 2005 
werd slechts één bever waargenomen, maar wel bewijs gevonden voor een tweede bever. Voor 2004 
en 2005 zijn er geen bewijzen van voortplanting gevonden. 
 

 
Bij de uitzetting van de bevers is gebruik gemaakt van kunstburchten om stress na vangst en transport 
tot een minimum te beperken. Deze kunstburchten zijn gemaakt door de terreinbeheerders (foto: Gijs 
Kurstjens). 
 
 
3 Gelderns-Niers kanaal (Arcen) 
Uitgezet 18 oktober 2002: 1 paar met 3 jongen 
Op 13 november 2002 kwam er een melding dat er zich een bever onder een struik ophield vlak langs 
de N271 bij Well. Dit is ongeveer 8 km van de uitzetplek. Na aankomst werd het dier gevangen en 
weer langs het Kanaal losgelaten. Het bleek om het uitgezette vrouwtje te gaan. Dit dier werd 
vervolgens op 17 november 2002 bij de monding van de Broekhuizer Molenbeek in Broekhuizen 
doodgereden (ongeveer 3 km van de uitzetplek). Dit hield mede verband met een hoogwater op de 
Maas waardoor het dier was gedwongen om over de weg te lopen omdat de beek was afgesloten met 
een terugslagklep. Het is niet duidelijk in hoeverre dit dier van plan was het uitzetgebied en haar 
jongen werkelijk te verlaten of dat ze bezig was om de omgeving te verkennen en daarvoor enkele 
uitstapjes maakte. Op 9 december 2002 werd waarschijnlijk het uitgezette mannetje langs de 
Lingforterbeek bij Arcen waargenomen (ongeveer 5 km van de uitzetplek). Twee km stroomopwaarts 
langs deze beek zijn tevens vraatsporen aangetroffen. Daarna is dit dier niet meer gezien. Wel werd 
er melding gemaakt van vraatsporen langs het Kanaal in Duitsland bij Lülingen, ongeveer 5 km van de 
Nederlandse grens. In februari 2003 werden twee van de uitgezette jonge bevers langs het Kanaal 
waargenomen.  
Langs het Kanaal zijn enkele holen bekend, maar de zomerobservaties hebben nooit een 
zichtwaarneming van een bever opgeleverd. Een tussentijdse controle op 17 juli 2003 door een  
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medewerker van het Limburgs Landschap leverde een waarneming op van een jaarling bever (één 
van de uitgezette jongen). Tot op de dag van vandaag zijn verse vraatsporen aanwezig. Met enige  
regelmaat zijn er ook vraatsporen te vinden langs de Maas en eind 2005 werden weer enkele sporen 
gevonden over de grens bij Lülingen. Langs het Kanaal  verblijft minimaal één bever, die tevens 
foerageert langs de Maas. 
 
4 Broekhuizer Schuitwater 
Uitgezet 22 oktober 2003: 1 paar 
Al direct na de uitzetting blijkt dat de bevers zich goed laten zien. Zowel de mensen van 
Staatsbosbeheer als verschillende recreanten nemen regelmatig beide uitgezette bevers waar. Ook 
tijdens een excursie met ca. 80 personen konden de bevers bewonderd worden. 
De kunstburcht waarin de bevers werden uitgezet, wordt tot op heden nog regelmatig door de bevers 
gebruikt. Begin 2004 werd een leger omgebouwd tot een burcht. Tevens begonnen de bevers enkele 
dammetjes te bouwen. Opvallend was de aanwezigheid van enkele geurmerken in maart 2004. Dit is 
een teken dat deze bevers bezoek hebben gehad van een andere bever. Waarschijnlijk is deze 
bezoeker de Broekhuizer Molenbeek opgezwommen tijdens zijn zoektocht naar een eigen leefgebied. 
In mei 2004 werd door een fotograaf waargenomen en vastgelegd hoe twee jonge bevers van de 
burcht naar de kunstburcht werden verhuisd. De tellingen in de zomer van 2004 wezen uit dat er 
minimaal 3 jongen zijn geboren. In het voorjaar van 2005 werden twee volwassen bevers gezien en 
een jong van 2004. De tellingen in de zomer van 2005 waren minder succesvol. Bij de bekende 
burchten werd niets waargenomen. Een zoektocht in het nagenoeg onbegaanbare broekbos leverde 
een nieuwe burcht op waarbij echter nauwelijks te observeren is (alleen de achterkant van de burcht is 
te zien). Wel werd gelijk duidelijk dat naast deze burcht een volwassen bever op een leger lag te 
slapen. Bij deze burcht werd bovendien het geluid van twee jaarlingen of jonge bevers gehoord. In juli 
2005 werden bij de monding van de Broekhuizer Molenbeek verse vraatsporen aangetroffen. In 
hoeverre het hier gaat om een bever die vanuit Schuitwater de beek is afgezakt of een andere bever 
die vanaf de Maas de beek is opgezwommen is onbekend. 
 

 
Een volwassen bever verhuist één van de jongen van de burcht die ze zelf hebben gebouwd, naar de 
kunstburcht waarin ze zijn uitgezet in het Broekhuizer Schuitwater (foto: Bart Wullings). 
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5 Koningssteen (Thorn) 
Uitgezet 22 oktober 2003: 1 paar, 1 1½ jarig dier en 1 jong 
De eerste maanden na de uitzetting werden verse vraatsporen gevonden. De hoeveelheid was niet 
groot en het lijkt er dan ook op dat een deel van de hier uitgezette bevers vrij snel naar elders is 
vertrokken. Zo dook in december 2003 een bever op in de Thornerbeek tussen Thorn en Wessem.   
Op 14 november 2003 (ca. drie weken na uitzetting) is het volwassen vrouwtje nabij St. Joost 
aangetroffen in een greppel. Met hulp van de dierenambulance Zuid-Limburg is het dier teruggeplaatst 
bij de kunstburcht op Koningssteen. Het dier verkeerde in goede conditie en was niet gewond. De 
meest waarschijnlijke route die het dier heeft afgelegd loopt via de Maas stroomafwaarts tot Linne, de 
Vlootbeek op en vervolgens de Vulensbeek.  
Bij een bezoek begin maart 2004 werd het beeld van beperkte vraat nog versterkt. Er verbleef in die 
periode waarschijnlijk maar één bever in het gebied. In het begin van de zomer van 2004 werden 
geen verse sporen van bevers aangetroffen en leek het gebied verlaten. Wel werden aan de 
Belgische kant (oever plas van Kessenich) af en toe verse vraatsporen aangetroffen. Op 29 juni 2004 
werd door de muskusrattenvanger toch weer een volwassen bever waargenomen in de plas waar de 
bevers werden uitgezet en werden enkele verse vraatsporen aangetroffen. Daarna werden geen verse 
sporen meer gevonden tot 29 juli 2004 toen er weer enkele verse sporen te vinden waren. Tijdens de 
observaties werden geen bevers waargenomen en na 29 juli 2004 zijn er in dit gebied geen 
vraatsporen meer aangetroffen waarmee geconcludeerd kan worden dat de bevers alle zijn 
vertrokken. 
Op 9 november 2005 is opnieuw een beetje verse vraat aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het een 
bezoek van een zwervende bever. 
 
6 Visplas (Stevensweert) 
Uitgezet 21 november 2003: 1 volwassen man, 1 1½ jarig dier en 3 jongen 
Al vrij snel na de uitzetting zijn hier de meeste bevers vertrokken. In januari 2004 werd nog twee keer 
een jonge bever gevangen in een levendvangkooi, die door de bever- en muskusrattenbestrijders van 
het Waterschap Roer en Overmaas speciaal in beverleefgebieden wordt ingezet om beverslachtoffers 
bij de vangst van beverratten te voorkomen. Beide keren is de bever weer losgelaten, nadat het 
gewicht, kleur, leeftijd e.d. waren genoteerd. Op 12 februari 2004 werd wederom een jonge bever 
gevangen die in deze plas was uitgezet. De plek was wel verrassend, het dier werd namelijk 
gevangen in Noord-Brabant tegen de grens met Limburg en wel in de Helenavaart net ten zuiden van 
Helenaveen. Helaas was het dit keer geen life-trap maar een beverrattenklem en het jong is daarbij 
verongelukt. Daarbij heeft het jong van ongeveer 9 maanden oud een zwemtocht van minimaal 40 km 
volbracht. Bij de sectie bleek dat het dier verder in uitstekende conditie verkeerde. 
Bij een bezoek in maart 2004 bleek er, gezien de summiere verse vraatsporen, slechts af en toe een 
bever in de Visplas te komen. Daarna zijn er geen vraatsporen meer aangetroffen en kan 
geconcludeerd worden dat de bevers alle zijn vertrokken.  
 
7 Molensteenseplas (Stevensweert) 
Uitgezet 21 november 2003: 2 volwassen vrouwtjes 
Al de eerste dag na de uitzetting zijn de twee dieren die hier zijn uitgezet vertrokken. Daar was van 
tevoren rekening mee gehouden. Het idee van deze uitzetting was dat de twee uitgezette vrouwtjes 
zich in de omgeving zouden aansluiten bij een of meer mannetjes om samen een territorium te 
vestigen. 
 
8 Meggelveld (Thorn) 
Uitgezet 15 oktober 2004: 1 paar?, 1 tweejarig dier 
Het is niet geheel zeker dat hier een paar is uitgezet (zie tabel 1). 
Op 19 november 2004 werd een hol gevonden en verse vraat. Tijdens een bezoek op 4 april 2005 
bleek er een burcht gebouwd te zijn. Tijdens dit bezoek werden er in het gebied oude vraatsporen 
aangetroffen uit omstreeks 2003. Blijkbaar is het gebied toen kort bezocht door een bever. Tijdens de 
twee observaties in de zomer werden er geen bevers waargenomen, terwijl er wel verse vraatsporen 
te vinden waren. De vissers geven aan met enige regelmaat in het donker een bever te zien. Mogelijk 
dat de bevers door de aanwezigheid van de vissers meestal pas laat te voorschijn komen. In 
november 2005 werd de burcht weer verstevigd. 
 
9 De Baend (Well) 
Uitgezet 15 oktober 2004: 1 paar?, 1 waarschijnlijk driejarig dier, 1 tweejarig dier 
Het is niet geheel zeker of hier een paar is uitgezet (zie tabel 1). 
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Begin november 2004 is een bever op ontdekkingstocht geweest naar de kasteelgracht van kasteel 
Well en naar de Molenbeek ten noordoosten van Well. Op 19 november 2004 werden alle uitgezette 
dieren waargenomen in een zelf gebouwde burcht. Bovendien werd een tweede burcht aangetroffen. 
Daarnaast zijn op twee plekken kleine dammetjes geconstrueerd om plaatselijk het waterpeil te 
verhogen. Tot aan het begin van de zomer werden verse vraatsporen aangetroffen. Tijdens de 
observaties in de zomer werden echter geen bevers waargenomen en geen verse vraat gevonden. 
Eind augustus werd echter wel een geurmerk aangetroffen en een wissel richting de Maas. Er zijn 
geruchten dat de bevers verstoord zouden zijn door honden en daarom vertrokken zijn. De twee- en 
driejarige dieren hadden sowieso de leeftijd om hun ouders te verlaten. Het ziet ernaar uit dat ook het 
ouderpaar het uitzetgebied blijvend heeft verlaten. Net voor de jaarwisseling werden er aan de rand 
van het gebied nog enkele prenten gevonden, mogelijk van een zwervende bever. 
 
10 Niers (Gennep) 
Uitgezet 15 oktober 2004: 1 paar, 1 twee of driejarig dier 
Half november 2004 is een bever op ontdekkingstocht gegaan via de Kroonbeek naar de 
ontzandingsplassen ‘de Banen’ onderlangs het Reichswald nabij de Duitse grens. In de Kroonbeek 
heeft de bever enige tijd gebruik gemaakt van een oeverhol. Het dier heeft zich maar kort in de Banen 
opgehouden. Om vanuit de Niers in de Kroonbeek te komen is de bever een duiker van ca. 80 meter 
onder de N271 en een ventweg doorgezwommen. 
Op 19 november 2004 werd tegenover de kunstburcht een bever waargenomen die van een leger 
afkwam. Langs het gehele Nederlandse traject van de Niers werden vraatsporen aangetroffen, hoewel 
het duidelijk afnam richting het oosten. Deels kunnen deze sporen afkomstig zijn van de donkerbruine 
bever die zich in 1999 spontaan langs de Niers heeft gevestigd en zich grotendeels ophoudt in het 
grindgat ’t Oord langs de Niers. Een boottocht op 18 maart 2005 over de Niers leverde geen 
aanwijzingen voor een territoriumgrens (wel geurmerken aangetroffen, maar geen geurmerk 
concentraties). Op 19 april 2005 werd een van de uitgezette bevers gewond langs de Niers 
aangetroffen. Uiteindelijk is het dier op 25 april overleden. Bij sectie bleek het dier enkele kleine 
bijtwonden te hebben als gevolg van een gevecht met een soortgenoot. Hieraan is het echter niet 
overleden. De blaas was sterk vergroot en bevatte ca 1,2 liter urine. Blijkbaar had het dier een 
verstopte urineweg en hieraan is het uiteindelijk overleden. De waarnemingen in de zomer van 2005 
leverden geen zichtwaarnemingen op, wel werden er verse vraatsporen aangetroffen. Het blijft 
daarmee onduidelijk in hoeverre er nu sprake is van aansluiting van de (eventueel) overgebleven 
uitgezette bevers met het reeds aanwezige exemplaar. 
 

 
De bever is één van de weinige soorten die bomen kunnen vellen. Hier zien we aangeknaagde 
populieren langs de Niers (foto: Frank Verhart). 
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4.2 Uitgezette bevers die zich (mogelijk) elders hebben gevestigd  
In volgorde van vestiging 
 
11 Afleidingskanaal Molenbeek (Vierlingsbeek, Noord-Brabant) 
Aanwezig vanaf 2003 
Sinds de herfst van 2003 worden langs het Afleidingskanaal Molenbeek vraatsporen aangetroffen. 
Hoewel deze bever zich met name in Brabant ophoudt, steekt het dier regelmatig de Maas over en 
foerageert in Limburg (o.a. verse vraatsporen aan elzen en wilgen aan de oever ter hoogte van Oud-
Bergen in april 2004) en wordt daarbij regelmatig vanaf de veerpont gezien. Uit zichtwaarnemingen is 
duidelijk geworden dat het een bruine bever betreft. Mogelijk gaat het hier om één van de bevers die 
in het Gelderns-Niers kanaal zijn uitgezet. In eerdere jaren heeft zich in het Afleidingskanaal 
Molenbeek al eerder een bever opgehouden (vanaf 1999), maar begin 2001 bleek deze te zijn 
verdwenen. 
 
12 Huiskensplas (Stevensweert) 
Aanwezig vanaf 2003 
Eind 2003 zijn twee bevers (1 volwassen en 1 onvolwassen) verhuisd van de uitzetplekken rond 
Stevensweert naar de Huiskensplas. Het volwassen dier werd met een life-trap van de 
beverrattenbestrijding gevangen en vervolgens weer losgelaten. Daarna zijn de vangkooien een 
aantal maanden verwijderd om de dieren rust te gunnen. 
In maart 2004 werd een burcht en een hol gevonden. In het hol bevond zich een onvolwassen bever. 
In de zomers van 2004 en 2005 werd tijdens de simultaantellingen telkens één bever gezien. Mogelijk 
ging het daarbij om het dier dat eerder in het hol werd waargenomen. 
Na het vertrek van de bevers uit het naastgelegen Koningssteen, werden in de plas bij Kessenich in 
België met enige regelmaat vraatsporen aangetroffen. In 2005 werden eveneens verse vraatsporen 
aangetroffen en daarmee is het wel duidelijk dat het onderdeel is van een beverterritorium. Het is 
waarschijnlijk onderdeel van het territorium van de naastgelegen Huiskensplas. 
 
 

 
De beverburcht aan de Huiskensplas (foto: Ton Cuijpers). 
 
 
13 Mariahof/A Beek (België-Nederland) 
Aanwezig vanaf 2003 
Ongeveer vier bevers van de rond Stevensweert en Thorn uitgezette elf bevers hebben zich in België 
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gevestigd. Ze zijn via de Witbeek bij Thorn de A Beek opgezwommen (waarbij ze “onderweg” op 
diverse locaties zijn waargenomen). Twee dieren hebben zich gevestigd in het natuurgebied Mariahof/ 
De Luysen en het aanliggende deel van de A Beek. De dagrustplaats(en) bevindt zich 
hoogstwaarschijnlijk op Belgisch grondgebied, maar de dieren foerageren ook op Nederlands 
grondgebied. In 2005 werd in Mariahof een burcht gevonden. 
Rond Kinrooi hebben zich langs de A beek in het reservaat de Zig eveneens twee bevers gevestigd. 
In 2004 zijn hier minimaal 2 jongen geboren. In 2005 werd er minimaal 1 jong geboren. 
Begin 2006 bereikte ons het bericht dat er in Mariahof een volwassen bever is gedood in een grote 
klem. Het is (nog) niet bekend wie de klem heeft geplaatst. 
 

 
Bevers eten het liefst langs de oever in het water. Op die wijze ontstaan vraatplekken met 
zogenaamde ‘beverhoutjes’, zoals hier in Mariahof (foto: Gert Jan van Elk). 
 
 
14 Hochter Bampd/Grensmaas (België-Nederland)  
Aanwezig vanaf 2003 
Vanaf 2003 worden langs de Maas ten noorden van Maastricht verse knaagsporen aangetroffen. In 
september 2003 werd in een plas naast de Maas op Belgisch grondgebied (Hochter Bampd) een 
bever waargenomen. Bovendien werden langs de plas oudere sporen aangetroffen, waarbij niet uit te 
sluiten is dat deze bever ook in 2002 reeds aanwezig was. In oktober 2004 werden er twee bevers 
waargenomen. Deze tweede bever zou afkomstig kunnen zijn van de uitzettingen in Limburg. De plas 
wordt van de Maas gescheiden door een dijk. In deze dijk ligt minimaal 1 buis waardoor de bevers de 
Maas kunnen bereiken.  
 
Overige locaties België 
In België hebben zich vanaf eind 2003 nog minimaal 2 bevers gevestigd, waarvan de herkomst 
onduidelijk is (mogelijk afkomstig van de uitzettingen in Limburg of de uitzettingen in Wallonië of 
nakomelingen van de bevers in de Eifel). Eén langs de Zuid-Willemsvaart in een vijver ten noorden 
van Maasmechelen en de ander in een grindplas ten zuiden van Maasmechelen.  
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15 Landgoed Osen (Linne) 
Aanwezig vanaf 2004 
In de Spoorplas tussen Roermond en Maasbracht werd op 16 juni 2004 een volwassen bruine bever 
waargenomen en sindsdien zijn verse vraatsporen aanwezig. Ook in het westelijk deel van de 
naastgelegen Gerelingsplas worden sindsdien vraatsporen aangetroffen. Dit zou één van de in de 
buurt van Stevensweert of Thorn uitgezette bevers kunnen zijn. In de Spoorplas bevinden zich 
meerdere holen. De bever zwemt regelmatig aan de zuidkant de Maas op. Mogelijk dat hij af en toe de 
Maas oversteekt en de Vlootbeek opzwemt. Af en toe worden hier namelijk ook sporen aangetroffen. 
 
16 Smalbroek (Ool) 
Aanwezig vanaf 2005 
In deze plas langs de Maas worden regelmatig vraatsporen gevonden. Op 25 februari 2005 werd een 
donkere bever waargenomen. Op 14 oktober 2005 werd er een donkere bever gezien, terwijl er op 20 
oktober 2005 een bruine bever werd waargenomen. Blijkbaar bevindt zich hier een paartje dat in het 
Smalbroek één of meerdere holen bewoond. Het bruine dier zou eventueel afkomstig kunnen zijn van 
de uitzettingen rond Stevensweert en Thorn. Deze dieren zouden deels verantwoordelijk kunnen zijn 
voor de waarnemingen van bevers en vraatsporen die in 2004 rond Smalbroek werden verricht (o.a. 
begin april 2004 werden verse vraatsporen gevonden in de jachthaven van Herten; op 10 april 2004 
werd ’s ochtends en ’s avonds een donkere bever waargenomen in de Oolerplas bij Herten; in de 
herfst van 2004 werden bij Oolderhuuske vraatsporen aangetroffen). 
 
17 Everlosche Beek (Blerick) 
Aanwezig sinds 2005 
Aan het eind van het voorjaar van 2005 werden vraatsporen en geurmerken aangetroffen langs de 
Everlosche beek ter hoogte van de A73. Later werden ook sporen aangetroffen bij de ruïne van het 
‘Gebroken Slot’. Het is onduidelijk om hoeveel dieren het hier gaat.  
 
18 Romeinenweerd (Blerick) 
Aanwezig sinds 2005 
In mei 2005 werden in dit natuurontwikkelingsgebied de eerste sporen aangetroffen. Ook in juni en 
oktober werden verse vraatsporen aangetroffen. Eind 2005 werd er een burcht gebouwd. Het is 
onduidelijk of het hier om meer dan een dier gaat.  
 
19 Leukermeer (Well) 
Aanwezig sinds 2005 
Aan het eind van het voorjaar van 2005 werden vraatsporen aangetroffen in het Leukermeer. Dit is 
dezelfde locatie waar zich in december 1993 al een bever vanuit de Eifel vestigde. Dit dier werd in 
2000 dood aangetroffen. Het is onduidelijk om hoeveel dieren het hier gaat. Mogelijk betreft het één of 
meerdere bevers van de uitzetting in de Baend. Vanaf het najaar van 2005 worden er geen verse 
vraatsporen meer aangetroffen en lijkt de locatie verlaten te zijn. Mogelijk dat de bever of bevers zijn 
vertrokken naar de nabijgelegen Oostrumse beek (zie onder). 
 
20 Oostrumse beek (Venray) 
Aanwezig sinds 2005 
In april 2005 werden langs de Oostrumse beek ten noordoosten van Oostrum verse vraatsporen 
gevonden. Vervolgens lijkt het dier vertrokken te zijn. Echter vanaf augustus 2005 werden sporen 
verder stroomopwaarts aangetroffen ten zuiden van Venray en werd er op 7 september 2005 een 
bever waargenomen. Ter plaatse heeft  de bever een kleine dam gebouwd. 
In het najaar van 2005 heeft zich tevens minimaal één bever gevestigd langs de Oostrumse Beek in 
Landgoed Geysteren in het gedeelte dat gerenatureerd is. Deze bever heeft twee relatief grote 
dammen gebouwd waarmee het waterpeil van de beek ca. 1 m wordt opgestuwd. De monding van de 
Oostrumse Beek ligt slechts twee km van de Baend en daarmee is het goed mogelijk dat het bevers 
van de uitzetting in de Baend betreft. 
 
21 Lage Raam (Mill en St. Hubert, Noord-Brabant) 
Aanwezig sinds april 2005 
In het stroomgebied van de Lage Raam lijken zich twee bevers gevestigd te hebben. Een donkere 
bever ten noorden van Mill en een bever met onbekende kleur bij St. Hubert. De donkere bever is een 
nakomeling van de in de Eifel uitgezette bevers, maar de andere bever is mogelijk een in Limburg 
uitgezet dier. Mogelijk gaat het hierbij om het tweejarige dier dat eind 2004 langs de Niers is uitgezet. 
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Recht tegenover de monding van de Niers ligt de monding van de Oeffeltsche Raam. Via dit water kan 
een bever eenvoudig bij Rijkevoort in de Lage Raam komen. 
 
 
4.3 Andere spontaan gevestigde bevers 
 
22 Eckeltse beek 
Aanwezig vanaf 1992 
Er werden in 2005 nog steeds verse vraatsporen aangetroffen en de vijf dammen in de Kasteellossing 
en de hoofdbeek worden onderhouden. De bever zelf werd begin april 2005 waargenomen. Het gaat 
hier waarschijnlijk nog steeds om één en hetzelfde dier. Voordat het dier opdook langs de Eckeltse 
beek heeft het enige tijd net over de grens in Duitsland gezeten in de Hülmer Leitgraben in het Baaler 
Bruch (Nolet, 1995). Het dier heeft begin 2006 naar schatting de respectabele leeftijd van minimaal 16 
jaar, waarbij aangenomen wordt dat de bever op 2 jarige leeftijd op zoek is gegaan naar een eigen 
leefgebied.    
 
23 Roer/Hambeek 
Aanwezig vanaf 1998 
Nadat in 1997 de bevers zich langs het Duitse deel van de Roer tegen de Nederlandse grens 
vestigden, heeft waarschijnlijk in 1998 de eerste bevervestiging langs het Nederlandse deel van de 
Roer plaatsgevonden. Sinds ongeveer 2000 wordt de hele Roer door bevers gebruikt. In augustus 
2003 werd een jonge bever gezien en gevangen in een inloopval van de beverrattenbestrijding ten 
zuiden van Melick. Dit was het eerste bewijs van voortplanting in Limburg sinds minimaal twee 
eeuwen. Op 12 maart 2004 werd per boot een tocht over de Roer gemaakt met twee mensen van de 
muskusrattenbestrijding. Aan de hand van de grote hoeveelheid geurmerken en hun verdeling wordt 
ingeschat dat het hier waarschijnlijk om drie territoria gaat (inclusief Hambeek). Langs de Roer en de 
Hambeek zijn meerdere holen bekend. In 2004 werden in de Hambeek voor het eerst twee bevers 
gezien (een donkerbruine en een bruine). Tevens werden hier twee jonge bevers waargenomen. In 
2005 werd langs de Hambeek af en toe een bever gezien, maar het is onduidelijk gebleven hoeveel 
dieren aanwezig zijn en in welke territoria voortplanting heeft plaatsgevonden.  
 

 
Bevers kunnen zich prima aanpassen aan het leven in steden en dorpen, zoals in de Hambeek in 
Roermond. Bij een goede inrichting kan dat zonder problemen verlopen (foto: Gijs Kurstjens). 
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24 Worm 
Aanwezig vanaf 1999 
In dit grensriviertje zijn geen dagrustplaatsen op Nederlandse bodem bekend. In het Duitse deel van 
de Worm leven meerdere bevers en bevinden zich waarschijnlijk meerdere territoria. Langs het gehele 
Nederlandse traject zijn vraatsporen te vinden. Een onbevestigde waarneming maakt melding van drie 
bevers. Dat het bij deze waarneming om beverratten gaat is derhalve niet uit te sluiten.  
 
10 Niers 
Aanwezig vanaf 1999 
Zie bij de uitgezette bevers 
 
25 Swalm 
Aanwezig vanaf 1999 
In dit gebied zijn twee holen bekend. Aan de Duitse kant van de Swalm leven meerdere bevers. 
Ondanks meerdere observaties in 2004 werden er geen bevers waargenomen. Waarschijnlijk gaat het 
om twee territoria; een stroomafwaarts en een stroomopwaarts van Swalmen (zie Kurstjens, 2005). 
Stroomafwaarts zijn in 2005 twee volwassen bevers gevangen met inloopkooien van de 
beverrattenbestrijding: op 4 februari werd een donkere bever gevangen en op 1 juni een bruine bever. 
 
26 Leerkeven (Panheel) 
Aanwezig vanaf 2000 
In dit gebied zijn meerdere burchten en holen bekend. Via de beverratten- en muskusrattenbestrijding 
kwam er een melding van een visser dat deze in het voorjaar van 2003 een donkerbruine bever dood 
had aangetroffen. Het is niet meer te achterhalen of het werkelijk om een bever ging of om een 
beverrat. In 2003 leek er een toename te zijn in vraat en het construeren van met name holen . 
Waarschijnlijk is dat de periode geweest dat het solitaire dier een partner heeft gekregen. Op 9 
november 2004 werd een donkerbruine volwassen bever doodgereden op de Thornerweg van 
Panheel naar het Kanaal Wessem-Nederweert. Buurtbewoners geven aan dat met enige regelmaat 
een donkerbruine en een bruine bever de weg overstaken. Bij sectie op het doodgereden dier bleek 
het een vrouwtje te zijn dat in de zomer van 2004 4 jongen heeft geworpen. Dit is de eerste aanwijzing 
op voortplanting in deze plas. In principe moeten de jongen zich met behulp van het nog aanwezige 
mannetje kunnen redden. Helaas werden er vervolgens nog twee dieren doodgereden. Op 12 mei 
2005 op dezelfde locatie als het vrouwtje, waarbij het bleek te gaan om één van de in 2004 geboren 
jongen. Het donkerbruine jonge mannetje was in zeer goede conditie. Op 18 mei 2005 werd aan de 
andere kant van het Leerkeven, bij de Boschmolenplas een volwassen donkerbruine man 
doodgereden. Ook dit dier verkeerde in uitstekende conditie. Gezien het feit dat bij het Leerkeven een 
donkere en een bruine bever werden waargenomen lijkt het waarschijnlijk dat het mannetje van het 
Leerkeven bruin van kleur is en daar waarschijnlijk nog aanwezig is. Het op 18 mei doodgereden dier 
kwam waarschijnlijk uit de Boschmolenplas en is mogelijk afkomstig van het paar in Polderveld (zie 
onder). Ook in 1996 werd bij het Leerkeven een donkere bever doodgereden. 
Tijdens observaties in de zomer van 2005 werd telkens een bever in het Leerkeven waargenomen. In 
hoeverre het om een jaarling ging dan wel een volwassen dier is niet duidelijk geworden. 
Wel is er een onbevestigde waarneming van een doodgereden ‘kleine bever’ op 2 april 2005 op de 
noordoostelijke afrit van de A2 ter hoogte van Grathem. In hoeverre het werkelijk een bever betrof of 
een beverrat is niet duidelijk geworden. 
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De baarmoeder van de bever die bij Panheel werd doodgereden. De vier placentale littekens die duiden op vier 
geboren jongen zijn duidelijk herkenbaar (foto Hugh Jansman). 
 
 
27 Polderveld/ De Slaag/Boschmolenplas (Heel) 
Aanwezig vanaf 2002 
In 2003 is een hol gevonden. Op 2 juli 2004 werd een bruine bever waargenomen ten zuiden van 
Polderveld. Op 1 april 2005 werd bij het hol een donkere bever waargenomen en daarmee kan 
gesteld worden dat zich hier waarschijnlijk een paartje ophoudt. In de Boschmolenplas is slechts af en 
toe vraat te vinden. Dat betekent dat zich in deze plas slechts af en toe een bever ophoudt. Eind april 
2005 werden hier weer enkele verse vraatsporen gevonden en deze vraatsporen zouden afkomstig 
kunnen zijn van de bever die op 18 mei 2005 tussen de Boschmolenplas en het Leerkeven werd 
doodgereden. 
 
28 Eijsder Beemden en Petit Gravier (Oost-Maarland) 
Aanwezig vanaf 2002 
Op 17 februari 1999 werd hier voor het eerst een bever waargenomen. Mogelijk is dit dier net over de 
grens doodgereden. Bij Hermalle sous Argenteau bij Luik werd namelijk op 20 juni 2000 een dier 
doodgereden (Kurstjens & Jansen, 2002). Daarna bleef het enige tijd stil. Vanaf januari 2002 werd 
enkele keren een bever waargenomen. Mogelijk hebben deze waarnemingen (deels) betrekking op 
het volwassen dier dat hier in juni 2003 dood werd gevonden. Toch werden daarna af en toe nog 
vraatsporen aangetroffen. Op 8 januari 2005 werden 2 burchten aangetroffen op een schiereiland in 
de Maas. Bovendien lagen er 2 oude burchten, waarmee duidelijk is geworden dat er al enkele jaren 
sprake is van een territorium. 
 
29 Pietersplas (Maastricht) 
Aanwezig vanaf 2003 
In het voorjaar van 2003 werd een dode donkere bever gevonden, maar in de daaropvolgende winter 
werd nog een donkere bever waargenomen. Vanaf die periode werden ook regelmatig vraatsporen 
aangetroffen. In 2004 werd er een burcht gevonden. Hoewel niet uit te sluiten is dat deze plas samen 
met de Eijsder Beemden één groot territorium vormt, wordt er gezien de afstand vooralsnog van uit 
gegaan dat het twee aparte vestigingen betreft. 
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30 Jeker 
Aanwezig vanaf 2003 
Langs de Jeker werden in de winter 2003/2004 (o.a. 6 november 2003 bij Chateau Neercanne) en het 
voorjaar van 2004 veel verse vraatsporen aangetroffen. Daarna duurde het tot eind 2004 voordat er 
weer verse vraatsporen werden gemeld. Begin 2005 lijkt de Jeker verlaten te zijn. 
 

 
Een door de bevers ‘ingekortte’ knotwilg langs de Jeker (foto: Nicole Cordewener). 
 
 
31 Stadsmaas/Berwijn (deels België)  
Aanwezig vanaf 2003 (België) en vanaf 2005 (NL) 
Hoewel langs het Belgische riviertje Berwijn (een bevertoponiem volgens van Wijngaarden, 1966) 
reeds sinds 2003 bevers verblijven, kwam uit deze omgeving op 4 mei 2004 de eerste waarneming op 
Nederlands grondgebied binnen. Op die dag werd langs de A2 net boven de Belgische grens, daar 
waar de Voer deze snelweg kruist, een volwassen bruine bever doodgereden. Daar bleef het echter 
niet bij. In toenemende mate werden er in 2005 langs de Maas boven de monding van de Berwijn 
vraatsporen aangetroffen en uiteindelijk ook een hol. Op 11 augustus 2005 werd hier in een inloopkooi 
van de beverrattenbestrijding een jonge bruine bever gevangen. 
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De doodgereden bever op de A2 net boven de Belgische grens (foto: Dierenambulance 
Zuid-Oost Limburg). 
 
 
4.4 Waarnemingen van zwervende bevers 
 
Op meerdere plaatsen naast bovenstaande gebieden zijn sporen van bevers gevonden en bevers 
waargenomen. Het zal hier deels gaan om dieren die recent zijn uitgezet in Limburg en zijn gaan 
zwerven om zich ergens anders uiteindelijk te vestigen en deels om dieren die vanuit Duitsland en 
België ons land binnenkomen.  
 
Omgeving Roermond 
In september 2005 werden vraatsporen aangetroffen in de Doevesbeemd ten noordwesten van 
Roermond.   
 
Omgeving Thorn 
Op 5 januari 2005 werd een onvolwassen bruine bever aangetroffen op een leger langs de Thornse 
beek. 
 
Omgeving Ohé en Laak/Stevensweert 
In 2004 en 2005 werden op verschillende plekken vraatsporen aangetroffen, onder andere langs de 
Oude Maas en bij de Teggerse Plas (Laakerweerd) . 
 
Omgeving Kessel 
Op 29 juni 2004 werd een vers vraatspoor gevonden aan de westoever van de Maas bij Kesseleik. 
Deze tak kan overigens vanuit het Leudal naar beneden gespoeld zijn. In de zomer van 2005 werden 
vraatsporen aangetroffen in de jachthaven ten noordoosten van Kessel. 
 
Omgeving Leudal 
Op 8 augustus 2005 werden vraatsporen aangetroffen bij de monding van de Neerbeek. 
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Omgeving Venlo 
Op 30 juni 2004 werden vrij verse vraatsporen gevonden aan de oostoever van de Maas boven Venlo. 
 
Op 14 oktober 2005 werden vraatsporen aangetroffen bij de monding van de Wilderbeek, deze ligt 
tegenover de Romeinenweerd. 
 
Omgeving Nederweert 
Op 27 april 2005 werden vraatsporen aangetroffen bij Landgoed ’t Kruis. 
 
 
4.5 Ontwikkelingen in de populatie 
 
4.5.1 Sterfte 
 
Sinds het opduiken van de eerste bever in 1992 tot eind 2005 zijn er in totaal 15 dode bevers gemeld 
(tabel 2). Daarnaast zijn er twee meldingen waarvan het niet zeker is dat het werkelijk bevers betrof. 
In figuur 3 worden de vindplaatsen van de dode bevers weergegeven. Voor de uitzettingen werden vijf 
dode bevers gemeld in tien jaar tijd. Vanaf de eerste uitzettingen werden tien dode bevers gemeld in 3 
jaar tijd (en twee mogelijke bevers). Ruim de helft van de gemelde bevers werd gedood door het  
verkeer (tabel 3). Dit beeld wordt echter sterk beïnvloed door het feit dat doodgereden bevers  
nagenoeg allemaal gemeld worden. Bevers die om welke reden dan ook overlijden in het water 
(bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of gevechten met andere bevers), hebben een vele malen kleinere 
kans om te worden gevonden en worden daardoor zwaar ondervertegenwoordigd. Er is één plek waar  
relatief veel bevers worden doodgereden, de Thornerweg bij Panheel. Hier zijn in totaal al drie bevers 
omgekomen. 
De bever die in 1997 op de A2 bij Panheel werd doodgereden is waarschijnlijk hetzelfde dier dat in 
april 1997 enkele keren werd waargenomen in de Oolerplas (van Buggenum & Backbier 1997) op 
ongeveer 8 km van de plek waar de bever werd doodgereden. 
 
Tabel 2. Gegevens van gemelde dode bevers in Limburg in de periode 1992-2005 (cursief staan de 
meldingen waarvan niet zeker is dat het een bever betreft, de nummers komen overeen met de 
nummers in figuur 3). 
Datum Locatie Geslacht Leeftijd Opmerking 
19-04-1993 1 Willem-Alexanderhaven, Roermond vrouw adult Verkeer 
11-11-1996 2 Thornerweg, Panheel man adult Verkeer 
12-05-1997 3 A2, Panheel ? ? Verkeer, afgevoerd door RWS 
??-08-2000 4 Leukermeer ? adult gevonden in sluis en begraven 
??-09-2001 5 Turfkoelen, Herkenbosch man jaarling Ziekte 
17-11-2002 6 Broekhuizermolenbeek vrouw adult verkeer, uitgezette bever 
voorjaar 2003 Leerke ven, Panheel ? ? Bever? 
??-05-2003 7 Pietersplas, Maastricht ? adult afgevoerd door RWS 
15-06-2003 8 Eijsder Beemden ? adult alleen skelet 
12-02-2004 9 Helenavaart, Helenaveen  jong geklemd, uitgezette bever 
08-03-2004 10 Tungelroyse beek, Leudal vrouw adult oorzaak onbekend, uitgezette bever 
04-05-2004 11 A2, Eijsden ? adult Verkeer 
09-11-2004 2 Thornerweg, Panheel vrouw adult verkeer, is zwanger geweest 
02-04-2005 A2, Panheel ? jong Bever? Verkeer 
25-04-2005 12 Niers, Gennep man adult Verstopping urineweg , uitgezette bever 
12-05-2005 2 Thornerweg, Panheel man jaarling Verkeer 
18-05-2005 13 Schreursweg, Panheel man adult Verkeer 
 
 
4.5.2 Sterfte onder de uitgezette bevers 
Van de uitgezette bevers werden er tot op heden vier dood gevonden. Eén bever werd kort na de 
uitzetting doodgereden, een ander werd binnen drie maanden na de uitzetting in Noord-Brabant in een 
beverrattenklem gevangen. De derde bever overleed een half jaar na de uitzetting aan een 
verstopping aan de urineweg en de vierde werd ruim een jaar na de uitzetting met onbekende oorzaak 
dood aangetroffen. Dat is 12% van het aantal uitgezette bevers. Het is niet reëel te denken dat er niet 
meer uitgezette bevers dood zijn gegaan. Van ongeveer 24 uitgezette bevers weten we niet zeker  
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Figuur 3. De vindplaats van
dode bevers in Limburg in de
periode 1992-2005.

1 Willem-Alexanderhaven, Roermond
2 Thornerweg, Panheel
3 A2, Panheel
4 Leukermeer
5 Turfkoelen, Herkenbosch
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12 Niers, Gennep
13 Schreursweg, Panheel
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waar ze zijn. Van ongeveer 12 tot 20 individuen hebben we het sterke vermoeden dat ze zich in de 
omgeving van de uitzetplek hebben gevestigd. Hierbij is overigens getracht ook rekening te houden 
met het opduiken van nakomelingen van bevers uit de Eifel en eventuele bevers uit België. Probleem 
daarbij is dat de uitgezette bevers slechts deels van de bevers die niet zijn uitgezet te onderscheiden 
zijn. Alleen de donkere fractie van de bevers die nakomelingen zijn van de bevers in de Eifel is met 
zekerheid van de uitgezette bruine bevers te onderscheiden. Ongeveer 70% van de bevers uit de Eifel 
heeft een donkerbruine vachtkleur. De overige 30% heeft dezelfde bruine kleur als de uitgezette 
bevers. Als we aannemen dat de ‘ontbrekende’ 4 tot 12 uitgezette bevers daadwerkelijk zijn 
overleden, dan komt het sterfte percentage op 24 tot 50%. Rekening houdend met het feit dat een 
deel van de uitgezette bevers zich elders heeft gevestigd en dat er bij het waarnemen het aantal  
aanwezige bevers wordt onderschat, lijkt het aannemelijker dat ongeveer 20 tot 30% van de uitgezette 
bevers is overleden. 
De sterfte die gerelateerd kan worden aan de uitzettingen is wat lager. Als we ervan uitgaan dat 
sterfte voor 1 juni in het jaar na uitzetting gerelateerd is aan de uitzetting dan zijn dat met zekerheid 
drie bevers (9%). Nagenoeg alle uitgezette bevers waarvan we niet zeker weten waar ze verblijven 
zijn vrij kort na de uitzettingen niet meer waargenomen. Hoogstwaarschijnlijk heeft een deel van deze 
bevers zich elders gevestigd of verblijft toch (ongezien) in het uitzetgebied. Waarschijnlijk is het 
sterftepercentage van de uitgezette bevers dat werkelijk aan de uitzetting is gerelateerd ongeveer 15 
tot 25%. 
 
Tabel 3. Doodsoorzaak van dood gevonden bevers in Limburg in de periode 1992-2005. 

Verkeer Ziekte Beverrattenklem Onbekend 
8 2 1 4 

 
 
4.5.3 Reproductie 
 
De eerste jonge bever die in Limburg werd waargenomen was op 25 september 2001. Het betrof een 
anderhalf jaar oud dier dat stervend werd aangetroffen in een sloot bij het natuurgebied ‘de 
Turfkoelen’ bij Herkenbosch. Dit gebied staat via de Boschbeek in verbinding met de Roer. Op zich 
een merkwaardige plek om als jaarling terecht te komen. De dichtstbijzijnde bevers zitten op ruim een 
km afstand in de Roer. Het blijft gissen hoe dit dier hier is gekomen. Waarschijnlijk is het een in 
Duitsland geboren jong dat ziek is geworden en met de verhoogde waterafvoer van 20 september 
2001 (gegevens van het Waterschap Roer & Overmaas) de Roer is afgedreven en door de 
Nederlandse territoriumhouders uit de Roer is verjaagd. 
 
Toch werden in Limburg in de periode 2003-2005 op minimaal 6 verschillende plekken jonge bevers 
geboren. In 2003 werd er langs de Roer ter hoogte van Melick een jonge bever waargenomen en in 
een inloopkooi van de beverrattenbestrijding gevangen en weer losgelaten. Dit was het eerste bewijs 
van voortplanting in Limburg in minimaal 250 jaar. Hiermee werd meteen duidelijk dat zich langs de 
Roer minimaal 1 paar bevers bevond die waarschijnlijk alle nakomelingen van in de Eifel uitgezette 
bevers zijn. Bij de uitgezette bevers langs de Zelsterbeek en langs de Tungelroyse beek zijn 
aanwijzingen gevonden dat er in 2003 jonge bevers zijn geboren. Sluitend bewijs daarvoor is er echter 
niet. 
In 2004 werden er in Limburg op vier verschillende plekken jongen geboren. Bij de uitgezette bevers 
werd langs de Tungelroyse beek minimaal 1 jong geboren en in het Schuitwater minimaal 3 jongen. 
Bij de spontaan gevestigde bevers werden in de Hambeek in het centrum van Roermond minimaal 2 
jongen geboren en in het Leerkeven maximaal 4 jongen (placentale littekens bij het doodgereden 
vrouwtje). Bovendien werden bij in Limburg uitgezette bevers die zich in België langs de A beek 
hadden gevestigd minimaal 2 jongen geboren. 
In de zomer van 2005 werd langs de Maas net ten noorden van de Belgische grens een jonge bever 
in een inloopkooi van de beverrattenbestrijding gevangen (zie foto) en weer losgelaten. Ook in 2005 
plantten de bevers langs de A beek zich voort, er werd minimaal 1 jong waargenomen. Langs het 
Broekhuizer Schuitwater werden mogelijk minimaal 2 jongen gehoord. 
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De jonge bever die werd gevangen in een levendvangkooi langs de Maas ten zuiden van Eijsden (foto 
Har Beckers). 
 
 
De werkelijke reproductie zal hoger liggen aangezien er op veel plekken te weinig observaties zijn om 
goede uitspraken te kunnen doen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat een jaar later pas bewijs 
wordt gevonden dat er werkelijk jongen zijn geboren. Tenslotte speelt ook mee dat de situatie in een 
aantal gebieden erg onoverzichtelijk is en dat de kennis over de ligging van holen ontoereikend was. 
 
Het aantal bekende paartjes is in de loop van de jaren toegenomen (tabel 4). Het gemiddelde aantal 
paartjes dat zich heeft voortgeplant is met 43% laag te noemen, maar het werkelijke percentage zal 
met name in 2005 hoger liggen waardoor het gemiddelde percentage ook hoger uitvalt. 
 
Tabel 4. Aantal aangetroffen beverparen in Limburg en het voortplantingssucces. 

Jaar Aantal beverparen Aantal beverparen met jongen Percentage beverparen met jongen 
‘92-‘02 0 0 0 
2003 3 1 33 
20041 5 (6) 4 (5) 80 (83) 
20051 6 (7) 1 (2) 17 (29) 

1 tussen haakjes de gegevens inclusief het geheel in België levende paar. 
 
 
4.5.4 Aantal territoria en aantal bevers 
 
In tabel 5 staat per leefgebied een overzicht van het aantal beverterritoria in 2002 (net voor de eerste 
uitzettingen), 2003, 2004 en 2005, het minimum aantal in de zomer van 2005 waargenomen bevers 
van minimaal 1 jaar oud en een inschatting van het maximum aantal bevers van minimaal 1 jaar oud 
dat aanwezig is. Daarnaast wordt aangegeven in hoeverre er voortplanting heeft plaatsgevonden. Van 
de bevers die zich in België hebben gevestigd, zijn alleen die dieren in de tabel opgenomen die hun 
leefgebied deels in Nederland hebben liggen. 
In de 30 tot 31 territoria die in 2005 bekend zijn, leven tussen de 39 tot 57 bevers van minimaal 1 jaar 
oud. De gemiddelde familiegrootte ligt dan tussen de 1,3 en 1,8 bevers per territorium. Nemen we de 
jongen mee dan ligt de gemiddelde familiegrootte in 2005 tussen de 1,3 en 1,9. Daarnaast houden 
zich in 2005 in Limburg waarschijnlijk 1 of 2 zwervers op. In vergelijking met 2002 is er een toename 
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van 21 tot 22 territoria en een toename van 30 tot 49 dieren (exclusief jongen). Bij de hier 
gepresenteerde aantallen is het tweede beverpaar dat zich langs de A beek heeft gevestigd en daar in 
2004 en 2005 heeft voortgeplant niet meegerekend, omdat deze dieren niet op Nederlands 
grondgebied komen. 
Deels komt de toename in het aantal territoria en aantal bevers (figuur 4) op conto van de 
nakomelingen van de bevers uit de Eifel en mogelijk ook in geringe mate van bevers die in België 
werden uitgezet en naar Nederland vertrokken. Maar gesteld mag worden dat de toename met name 
het gevolg is van de uitzettingen in Limburg. De werkelijke aantallen bevers van minimaal 1 jaar oud, 
die in de loop van de jaren in Limburg aanwezig waren, zullen eerder bij het maximum liggen (of zelfs 
daarboven) dat in figuur 4 wordt weergegeven, dan bij het minimum. 
Direct grenzend aan de Limburgse bevergebieden bevinden zich in België en Duitsland een aantal 
gebieden waar bevers voorkomen (A beek, Berwijn, omgeving Maasmechelen, Swalm, Worm, Roer). 
Geschat wordt dat hier ongeveer 15 bevers leven. Verder stroomopwaarts langs de Roer leven nog 
meer bevers in en rond de Eifel. 
 
Tabel 5. Het aantal beverterritoria (2002-2005) en het aantal bevers in 2005 in Limburg. 
Locatie 
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Tungelroyse beek 0 1 1 1 3 3 mogelijk ≥ 1 jong geen 
Zelsterbeek 0 1 1 1 2 3 mogelijk geen geen 
G-N-Kanaal/Maas 0 1 1 1 1 1    
Schuitwater 0 0 1 1 3 5  ≥ 3 jongen mogelijjk 
Meggelveld 0 0 0 1 1 2   geen 
Niers 1 1 1 1-2 1 2   geen 
          
Huiskensplas 0 0 1 1 1 2  geen geen 
A beek (B/Nl) 0 0 1 1 1 2  geen geen 
Hochter Bampd (B/Nl) 0 1 1 1 2 2   geen 
Afleidingskanaal Molenbeek 0 0 1 1 1 1    
Everlosche beek 0 0 0 1 1 1    
Romeinenweerd 0 0 0 1 1 1    
Leukermeer 0 0 0 1 1 2   geen 
Oostrumse beek 0 0 0 1 1 1    
Lage Raam (Nb) 0 0 0 2 2 2    
Landgoed Osen 0 0 1 1 1 1    
Smalbroek 0 0 0 1 1 2   geen 
          
Eckeltse beek 1 1 1 1 1 1    
Roer/Hambeek 2 2 3 3 4 8 ≥ 1 jong ≥ 2 jongen geen 
Worm 1 1 1 1 1 3   geen 
Swalm 1 1 1 2 3 3   geen 
Leerkeven 1 1 1 1 1 3 geen ≤ 4 jongen geen 
Polderplas 1 1 1 1 1 2  geen geen 
Eijsder beemden 1 1 1 1 1 1    
Pieterplas 0 1 1 1 1 1    
Jeker 0 0 1 0 0 0    
Maas/Berwijn 0 0 0 1 2 2   ≥ 1 jong 
          
Zwervers     1 2    
          
Limburg 9 14 21 30-31 40 59 ≥ 1 jong ≥10 jongen ≥ 1 jong 
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Figuur 4. Ontwikkeling van de beverpopulatie in Limburg in de periode 1993-2005. Weergegeven zijn 
de minimum en maximum aantallen van bevers van minimaal 1 jaar oud die in het zomerhalfjaar 
aanwezig waren. 
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5 GEBRUIK VAN LEEFGEBIED EN EFFECTEN VAN 
BEVERS OP HUN OMGEVING 
 
5.1 Bewoningslocaties 
 
Binnen 23 van de ca. 30 territoria is er sprake van het gebruik van holen (met name in de beekdalen), 
op de overige locaties (vooral stilstaande plassen zoals kleiputten, grindgaten of oude rivierarmen) 
maken de bevers met name gebruik van burchten. Dit heeft te maken met de hoogte van de oever en 
de grondsoort waarin wordt gegraven. Bij hoge oevers met een lemig substraat blijft het dak van de 
kamer(s) intact en spreken we van een hol. Bij lage oevers of zeer zanderige oevers, stort het dak van 
de kamer(s) al snel in en dekken de bevers het gat af met takken en modder en spreken we van een 
burcht.   
 

 
Eén van de door de bevers gebouwde burchten in De Baend (foto: Bart van der Linden).  
 
 
5.2 Beverdammen 
 
Bevers maken alleen dammen in stromende beken en beekjes. Ze doen dit om voldoende diepgang te 
creëren (minimaal 50 cm) waardoor ze goed kunnen zwemmen, hun bewoningslocatie van een veilige 
onderwater ingang kan worden voorzien en meer moeras met foerageermogelijkheden ontstaat.  
 
Op vijf locaties hebben de bevers dammen aangelegd om de waterstand te verhogen. 
In de Eckeltse beek en de nabijgelegen Kasteellossing, zijn een aantal dammetjes gebouwd. De 
dammen bestaan veelal uit een combinatie van hout (takken), plantenstengels, blad, modder, zand en 
zelfs grindkeien. Eén dam bestaat vrijwel geheel uit stengels van Liesgras (Glyceria maxima). Eén van 
deze dammetjes zorgt ervoor dat de ingang van een hol voldoende diep onder water ligt. Het water is 
hier waarschijnlijk ongeveer een kwart meter opgestuwd (zie ook Kurstjens, 2004). 
In het Broekhuizer Schuitwater bevinden zich minimaal zes dammetjes (met enige regelmaat worden 
er nieuwe bijgebouwd). Dankzij deze dammen is het water ongeveer een kwart tot halve meter 
omhoog gekomen. Het elzenbroekbos is daarmee plaatselijk aanzienlijk vernat. 
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In de Baend hebben de bevers twee zeer kleine dammetjes gebouwd, waarmee de waterstand 
ongeveer een decimeter omhoog is gekomen. 
De bever die ten zuiden van Venray langs de Oostrumse beek leeft, heeft een vrij kleine dam 
gebouwd. Hierdoor wordt een kleine plas met wilgen vernat. Onderzoek door het Waterschap heeft 
uitgewezen dat zolang het water hier niet meer dan een halve meter opstuwt, er geen probleem is. 
Door het Waterschap Peel en Maasvallei wordt deze situatie in de gaten gehouden, zodat bij 
natschade aan particuliere eigendommen naar een passende oplossing gezocht kan worden. Langs 
dezelfde beek in het Landgoed Geysteren heeft een andere bever twee dammen gebouwd. De beek 
is hier vier meter breed en daarmee is dit momenteel de grootste (en hoogste) dam in Nederland. 
 
Opvallend was dat in het extreem droge jaar 2003 geen dammen werden geconstrueerd langs de 
Zelsterbeek in het Leudal en het Gelderns-Niers kanaal op de Hamert. De bevers zijn toen 
waarschijnlijk naar locaties uitgeweken binnen deze beken waar nog voldoende diepgang te vinden 
was.   
 
 
Invloed van beverdammen op de macrofauna-samenstelling.  
Een quick-scan in de Kasteellossing (Jasper Hennekens, Waterschap Peel en Maasvallei) 
     
Inleiding 
In de Noord-Limburgse gemeente Bergen heeft zich in het dal van de Eckeltsebeek (ter hoogte van de 
ruïne Bleyenbeek) sinds 1992 een solitaire bever gevestigd. Deze bever heeft in de Kasteellossing 3 
dammen gebouwd en in de Eckeltsebeek 1 dam (figuur 1), waardoor broekbos, struweel en grasland 
onder water staat.  De dammen bestaan veelal uit een combinatie van hout (takken), plantenstengels, 
blad, modder, zand en zelfs grindkeien. Eén van de dammen in de Kasteellossing bestaat vrijwel 
volledig uit Liesgras.  
 

 
 
Figuur 1. Leefgebied van de bever rondom de ruïne Bleyenbeek. Waarbij dammen zijn aangegeven als balkjes, vraatsporen 
met * en de waarschijnlijke locatie van het beverhol met X. Het door de beverdammen geïnundeerde gebied is met blauw 
aangegeven (Kurstjens, 2004). 
              
Door de verhoogde waterstanden zijn, met name langs de Kasteellossing, bomen en struiken (o.a. 
Lijsterbes) verdronken. Hierdoor ontstaan plaatselijk open plekken in het moerasbos. Moerasplanten, 
amfibieën en libellen profiteren hier van de extra hoeveelheid licht. Ook voor vissen en macrofauna (= 
met het blote oog waarneembare ongewervelde in het water) ontstaat, door de lokale afname van de 
stroomsnelheid, een ander leefmilieu. Verwacht wordt dat ter hoogte van de beverdam macrofauna-
soorten die gebonden zijn aan stromende wateren, zoals haften (Ephemeroptera) en kokerjuffers 
(Trichoptera) in lagere aantallen aanwezig zijn.           
 
Doel 
Door middel van een quick-scan vaststellen of de soortensamenstelling van de macrofauna rondom 
een beverdam in de Kasteellossing afwijkt van de soortensamenstelling de doorgaans wordt 
aangetroffen in een laaglandbeek. 
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Methode 
In het najaar van 2004 is één dam in de Kasteellossing (200.55 / 405.34) met behulp van een 
standaard macrofauna net bemonsterd. De dam bestond ten tijde van de bemonstering hoofdzakelijk 
uit vers organisch materiaal. In totaal zijn 3 monsters verzameld: 

• 1 direct bovenstrooms van de dam,  
• 1 van de dam zelf,  
• 1 benedenstrooms van de dam.  

Door de hoge waterstand ten tijde van de bemonstering was het moeilijk om de monsters strikt 
gescheiden te houden.  Het tijdens deze bemonstering verzamelde materiaal is gezeefd, waarna alle 
aangetroffen macrofauna-soorten zijn geconserveerd met 70 % alcohol. Het verzamelde materiaal is 
tenslotte gedetermineerd.  
 
Resultaten 
Opvallend is dat rondom de beverdam, in vergelijking met een ‘standaard laaglandbeek’, een grotere 
diversiteit aan macrofauna-soorten is aangetroffen. Met name soorten die doorgaans marginaal in 
stromende waterlopen voorkomen vallen nu op; slakken als Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus 
en Anisus vortex komen bij de bemonsterde beverdam in de Kasteellossing talrijk voor. Ook wantsen 
als de waterschorpioen (Nepa cinerea), staafwants (Ranatra linearis) en het bootsmannetje 
(Notonecta sp.) zijn talrijker aanwezig. Soorten die meer gebonden zijn aan stromende wateren zoals 
vlokreeften (Gammarus sp),  haften (Ephemeroptera) en kokerjuffers (Trichoptera) komen slechts in 
lage dichtheden voor.  
Verder bleek dat een groot aantal soorten in een hogere abundantie voorkwamen in de bescherming 
van de beverdam. Diverse soorten waterkevers (Coleoptera), wantsen (Hemiptera) en muggen 
(Chironomidae en dan met name Tanytarsus sp.) waren hier opvallend talrijk.  
 
Conclusie 
Vooropgesteld moet worden dat het een éénmalige bemonstering betreft van de macrofauna bij een 
beverdam. De resultaten zijn moeilijk te interpreteren, omdat de Kasteellossing voor de aanleg van de 
beverdammen niet bemonsterd is op macrofauna; de nul-situatie ontbreekt dus. 
De bever zorgt lokaal voor een nieuw leefmilieu in het beekdal van de Eckeltsebeek. Dit is positief 
voor allerlei soortgroepen o.a. libellen, planten en amfibieën. De diversiteit aan beekgebonden soorten 
neemt hierdoor toe.  
Voor wat betreft de macrofauna lijkt het erop dat rondom de dam andere soorten voorkomen dan op 
basis van de kenmerken van de (‘stromende’) Kasteellosing verwacht mag worden. Het zijn 
hoofdzakelijk soorten die in stromende beken marginaal voorkomen. Wellicht speelt de beverdam 
tevens een rol als refugia, omdat per soort opvallend hoge aantallen zijn aangetoond.   
 
 
5.3 Extreme waterstanden  
 
Gedurende dit project is nog weinig ervaring opgedaan met de effecten van extreme waterstanden op 
bevers. In de winter van 2002/03 was er wel een behoorlijk hoogwater op de Maas (en de Roer), maar 
in de jaren daarna niet. In die winter waren er nog geen territoria in het stroomvoerende deel van het 
winterbed van de Maas gevestigd. Langs het Gelderns-Niers kanaal was vrij snel na de uitzetting 
sprake van een piekafvoer na stevige regenval. Mogelijk dat dit (negatieve) invloed heeft gehad op de 
beverfamilie. Het is bekend dat stress in welke vorm dan ook direct na het uitzetten niet bijdraagt tot 
een stabiele vestiging in het nieuwe leefgebied. Bevers die al langere tijd in een territorium verblijven 
zijn overigens goed aangepast aan wisselende waterstanden, extremen daargelaten.   
Ook met droogte is nog weinig ervaring opgedaan, maar in het geval van extreme uitdroging van het 
leefgebied zullen bevers proberen de waterdiepte op peil te houden door de waterbodem te verdiepen 
of zullen ze (tijdelijk) uitwijken naar andere gebieden. 
 
 
5.4 Voedsel en knaagactiviteiten   
  
De bevers laten in Limburg een behoorlijk uitgebreide voedselkeus aan boom- en struiksoorten zien 
(tabel 6). Langs vier beektrajecten (Eckeltse beek, Swalm, Leudal en Roerdelta) is meer nauwkeurig 
in kaart gebracht aan welke soorten houtigen werd gevreten. Overigens hoeft dat nog niet direct te 
betekenen dat deze soort ook wordt gegeten; op sommige plaatsen worden met het takhout dammen 
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of burchten geconstrueerd, maar dit was bij de vier onderzochte beken echter alleen het geval bij de 
Eckeltse beek. In totaal is in deze vier beekdalen bij 36 soorten bomen en struiken vraat 
geconstateerd. Naast de gebruikelijke voorkeurssoorten (wilgen en populieren) valt op dat soorten als 
Amerikaanse vogelkers, Hazelaar en Wilde lijsterbes vaak als voedsel wordt genuttigd. Op bepaalde 
locaties werden Gewone es en Gewone esdoorn omgeknaagd.  
  
 
Tabel 6. Overzicht van boom- en struiksoorten en overige gewassen met bevervraat langs vier 
beektrajecten in Noord- en Midden-Limburg. De Roerdelta is onderzocht tussen 15 maart en 9 mei 
2003, de Eckeltse beek is onderzocht op 4 februari 2004, het Leudal tussen 27 januari en 21 april 
2004, het Swalmdal is onderzocht op 3 februari en 24 maart 2005, Voorkeurssoorten zijn gemarkeerd 
met **. Incidentele vraat is aangegeven met (*). Voor uitleg zie methode.  
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Roerdelta Eckelste beek Leudal Swalmdal
Aalbes  Ribes rubrum   (*)  
Amandelwilg Salix triandra   *  
Amerikaanse eik Quercus rubra   (*)  
Amerikaanse vogelkers Prunus serotina  (*) * ** 
Beuk Fagus sylvatica  (*) * (*) 
Boswilg Salix caprea ** ** ** ** 
Brem Cytisus scoparius   (*)  
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna   (*)  
Fijnspar/spar onbepaald Picea abies/ Picea spec.  * * (*) 
Gelderse roos Viburnum opulus    (*) 
Geoorde wilg Salix aurita  * **  
Gewone es Fraxinus excelsior  (*)  ** 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus  ** (*)  
Gewone vlier  Sambucus nigra   (*)  
Grove den Pinus sylvestris   *  
Haagbeuk Carpinus betulus   *  
Hazelaar Corylus avellana   ** (*) 
Japanse lariks Larix kaempferi   (*)  
Katwilg Salix viminalis *  *  
Klimop Hedera helix   (*)  
Kraakwilg Salix fragilis   *  
Noorse esdoorn Acer platanoides   (*)  
Populier spec.  Populus spec.  * (*) ** ** 
Ratelpopulier Populus tremula   ** ** 
Rode kornoelje Cornus sanguinea   (*)  
Ruwe berk Betula pendula * ** * (*) 
Schietwilg Salix alba * * ** ** 
Sleedoorn Prunus spinosa   (*)  
Tamme kastanje Castanea sativa   (*)  
Vogelkers Prunus padus   *  
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus   (*)  
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia  * ** ** 
Wintereik Quercus petreae   *  
Zoete kers Prunus avium *  *  
Zomereik Quercus robur  (*) * * 
Zwarte els Alnus glutinosa * * * * 
 
 
 
Voorts is nog vraat gemeld aan een forse Levensboom (Thuja spec.) langs de Swalm bij Groenewoud 
en aan een grote Moeraseik (Quercus palustris) bij het Broekhuizer Schuitwater.  
Bij het Leerkeven is jarenlang veel onderzoek gedaan naar de verspreiding van vraatsporen. Diverse 
soorten wilgen (waaronder vooral Schietwilg) zijn daar favoriet; daarnaast worden populieren en een 
enkele Ruwe berk gegeten (inventarisaties Mien Derkx en Piet Rutten). 
In de vegetatieperiode (april-oktober) eten de bevers veel kruiden en is de hoeveelheid vraat aan 
houtige gewassen aanzienlijk geringer. Langs de Roer is er vraat waargenomen aan kruiden als 
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Bijvoet (Artemisia vulgaris), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), Rietgras (Phalaris arundinacea) 
en Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). In het territorium in de Eckeltse beek heeft de bever 
Liesgras (Glyceria maxima), Gele lis (Iris pseudacorus) en Grote lisdodde (Typha latifolia) op zijn 
menu staan. Waterplanten waaronder de wortelstokken van Gele plomp (Nuphar lutea) zijn gegeten 
bij de kasteelgracht van de ruïne Bleijenbeek (Eckeltse beek) en in de oude Maasmeander van het 
Broekhuizer Schuitwater.   
 

 
Het onmiskenbare knaagwerk van bevers. In dit geval een omgeknaagde populier langs de A beek 
(foto: Gert Jan van Elk). 
 
 
5.5 Territoriumgrootte 
 
Bevers zijn territoriale dieren die hun vaste leefgebieden fel verdedigen. Ze markeren vooral de 
grenzen van hun territoria met kleine hoopjes bijeengeschraapte modder, takjes of plantenresten op 
de oever. Concentraties van geurmerken geven een indruk van de ligging van territoriumgrenzen, 
maar ze worden soms ook langs foerageerplaatsen, rustplaatsen en wissels aangebracht (Rosell & 
Nolet, 1997).  
De omvang van een beverterritorium (uitgedrukt in km oeverlengte) geeft een globale indruk van de 
kwaliteit van het leefgebied. Uit het buitenland is bekend dat afhankelijk van de kwaliteit van het 
biotoop de gemiddelde territoriumgrootte binnen een range van 1,3 tot 6,5 km valt (Novak, 1987).  
Op zeven locaties is de afgelopen jaren informatie verzameld over de territoriumgrootte (tabel 7). Dit is 
gebeurd aan de hand van geurmerkonderzoek in combinatie met het in kaart brengen van locaties van 
vraatsporen. Uit de tabel is af te leiden dat er sprake is van een grote variatie in de territoriumgrootte, 
maar dat de territoria niet extreem groot zijn (zoals bijvoorbeeld in de Biesbosch waar ze soms meer 
dan 10 km bedragen). Dit wijst op een redelijk tot goede habitatkwaliteit van de onderzochte locaties.     
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Tabel 7. Grootte van een aantal beverterritoria in Limburg. 
Locatie Onderzoeksjaar Aantal bevers  Territoriumgrootte (in km 

oeverlengte) 
    
Roerdelta 2003 Minimaal 1  3,5 
Zelsterbeek 2004 3 7,7 
Leubeek 2004 2 adult met 1 jong  5,5 
Swalmdal-west 2005 Minimaal 1 4 
Swalmdal-oost 2005 Minimaal 1 5 
Eckeltse beek 2004 1 1 
Leerkeven 2003 Minimaal 1 3 
 
   
 
 

 
Geurmerken langs de Swalm in het voorjaar van 2005 (Kurstjens, 2005). Ter hoogte van Swalmen 
bevindt zich een duidelijke geurmerkconcentratie die duidt op een territoriumgrens. 
 
 
5.6 Effect op omgeving  
 
Duidelijke open plekken in die gebieden waar bevers zijn uitgezet zijn nog niet ontstaan. Langs het 
Gelderns-Niers kanaal is een plek waar een aantal ratelpopulieren vlak bij elkaar zijn geveld. Langs de 
Zelsterbeek bij Roggel hebben de bevers behoorlijk veel wilgen en elzen om geknaagd in de jonge 
opslag langs de enkele jaren geleden aangelegde meanders. Langs het Broekhuizer Schuitwater zijn 
een aantal kleine open plekken ontstaan doordat de bevers meerdere berken hebben omgeknaagd. 
Op deze plaatsen hebben moerasplanten, zeggen en veenmossen tevens geprofiteerd van de 
vernatting en de toename aan zonlicht.  
Langs de Polderplas hebben de bevers inmiddels zoveel ratelpopulieren omgeknaagd die tussen de 
plas en grote fabriekshallen staan, dat de bewoners van vakantiewoningen aan de overkant van de 
plas beginnen te klagen dat de fabriekshallen wel erg in het zicht komen….. 
Langs de Eckeltse beek is een elzenbroek permanent vernat en zijn soorten als gewone lijsterbes 
afgestorven. Ook hier zijn zeggen en andere moerasplanten toegenomen. Onder meer Bruine kikkers 
hebben gebruik gemaakt van het herstelde moeras om er hun eiklompen in af te zetten.    
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6.  BEVERS IN DE MODERNE SAMENLEVING  
 
6.1 Vraatschade bij land- en bosbouw 
 
Er zijn gedurende het beverproject bijzonder weinig meldingen binnengekomen van vraat door bevers 
aan landbouwgewassen. In sommige gevallen bleek het uiteindelijk aan andere soorten te kunnen 
worden toegeschreven (o.a. Bruine rat, Muskusrat en Beverrat). In Limburg is tot 2006 nog geen euro 
aan schade uitgekeerd. Vóór de bijplaatsing is in Noord-Brabant omstreeks 2001 een bedrag van ca. 
€ 115,- euro uitgekeerd door het Faunafonds aan een agrariër die schade had aan enkele populieren 
langs de oever van het Afleidingskanaal Molenbeek (Vierlingsbeek) ten gevolge van vraat door een 
spontaan gevestigde bever.   
Langs de Niers werd in het najaar van 2005 met enige regelmaat een suikerbiet gegeten waarvoor de 
bever ongeveer 100 m over land ging om bij het betreffende bietenveld te komen. Vanwege de zeer 
geringe schade is hier geen tegemoetkoming aangevraagd door de eigenaar.  
Langs de Eckeltse beek was gedurende enkele jaren beperkte vraat aan maïs en biet. Inmiddels zijn 
de omliggende akkers omgevormd tot golfbaancomplex en maken de natte beekdalgronden onderdeel 
uit van een beekherstelproject van het Waterschap Peel en Maasvallei.  
In de voorstad St. Jacob in de Roerdelta in Roermond is in 2003 sprake geweest van vraat aan 
parkbomen van particulieren waaronder treurwilg, ceder, esdoorn, laurierkers, schijncipres en zoete 
kers. Schade is voorkomen door plaatsing van gaas en het insmeren van de boombast met een voor 
bevers afschrikkend (maar milieuvriendelijk) geurmiddel.    
Ook langs de Roer (o.a. omgeving Paarlo) schromen bevers niet om de steile oevers op te klimmen 
om in het najaar maïs te eten, daar waar de akkers dicht aan de oever grenzen. De schade is echter 
gering.  
 

 
Een lange beverwissel om bij de suikerbieten te komen.  
Vraat van bevers aan landbouwgewassen is tot nu toe  
overigens beperkt geweest. (foto: Marco Sanders). 
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6.2 Project: “Pilot ontwikkeling bevervriendelijk beheer door agrariërs” 
 
Area Advies B.V. voert in het kader van het project Toekomst voor de Bever in Limburg in opdracht 
van provincie Limburg het project “Pilot ontwikkeling bevervriendelijk beheer door agrariërs” uit. De 
doelstelling van dit project is “de proefondervindelijke ontwikkeling van een beheerspakketten-
systematiek, welke het mogelijk maakt agrarische ondernemers en andere grondeigenaren op 
vrijwillige basis in een meerjaren traject tegen betaling het bever-ecotoop te laten produceren c.q. te 
ontwikkelen, waarbij het principe geldt; geen bever houdt in dat het experiment stopt op die locatie”. 
Het project is gestart in 2004 en loopt tot eind 2006. In 2005 deden vijf grondeigenaren mee aan het 
pilot project. Gezamenlijk beheren zij ruim 1.700 meter oever aan o.a. de Swalm, de Roer en de Niers, 
waarbij een breedte van 10 of 15 meter wordt gehanteerd. De grondeigenaren beheren deze oevers 
op basis van een aantal beheersvoorschriften. Deze beheersvoorschriften zijn ‘experimenteel’. Dit wil 
zeggen dat de beheersvoorschriften gewijzigd kunnen worden als onderzoek daar aanleiding voor 
geeft.  
In de januari en in maart 2006 wordt een monitoring uitgevoerd bij de verschillende oeverpercelen. De 
resultaten van deze monitoring zullen o.a. gebruikt worden voor de nadere invulling van het 
beheerspakket voor bevervriendelijk beheer. De doelstelling is om dit pakket in de toekomst onder te 
brengen bij Programma Beheer. 
 

 
Via AREA zijn agrariërs met grond langs beken benaderd om beverbiotoop te ontwikkelen, zoals hier 
langs de Swalm (foto: Gijs Kurstjens). 
 
 
6.3 Natschade 
 
Gedurende het project is op een locatie, namelijk de Eckeltse beek/ Kasteellossing (2002 en 2003), 
sprake geweest van natschade op agrarische percelen door de constructie van dammen. Andere 
locaties met dammen waren gelegen in natuurgebieden (Schuitwater, Baend, Oostrumse beek) of 
leverden tot nu toe geen problemen op (Oostrumse beek westelijk van A73). Gedurende het 
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beverproject was budget gereserveerd voor het afsluiten van gedoogovereenkomsten met 
grondgebruikers in het geval van significante schade. Het is de bedoeling om op basis van de 
ervaringen in dit project bij het vervolgproject een duurzame natschaderegeling in geval van bevers te 
regelen in het kader van het Programma Beheer en afspraken te maken met de Waterschappen, het 
Ministerie van LNV en de Provincie Limburg in welke situaties dammen gehandhaafd (kunnen) blijven 
en wanneer niet.    
In 2002 en 2003 is met twee grondgebruikers langs de Eckeltse beek voor een oppervlakte van 3,5 ha 
een gedoogovereenkomst afgesloten door de Dienst Landelijk Gebied. De vergoeding bedroeg € 700 
per ha per jaar. Omdat de agrarische activiteiten vanaf 2004 zijn beëindigd (door de omvorming in een 
golfbaan en deels in natuurgebied) waren er geen overeenkomsten meer nodig.  
In 2004 en 2005 zijn geen gedoogovereenkomsten i.v.m. natschade afgesloten.  
 

 
De tot nu toe grootste beverdam van Nederland in de Oostrumsebeek bij Geysteren. Het water wordt 
ca. 1 m opgestuwd. Het Waterschap houdt de hydrologische situatie nauwlettend in de gaten (foto: 
Gijs Kurstjens). 
 
 
6.4 Schade aan waterkeringen 
 
In 2005 is in het werkgebied van het Waterschap Roer en Overmaas nader onderzoek verricht naar 
de situatie van beverholen in de oever van de Hambeek in relatie tot een nabijgelegen kade. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat de beverholen de veiligheid en stabiliteit van de kade niet in gevaar 
brachten (Dijkstra, 2005). Er liggen meerdere holen met pijpen die tot ca. 2 meter in de oever steken. 
Omdat na de oever eerst een ca 4 m breed onderhoudspad ligt dat daarna pas overgaat in een lage 
kade, was er geen sprake van problemen. De bevers maken momenteel overigens geen gebruik meer 
van deze locatie.   
Eventuele problemen met beverholen in dijken doen zich eigenlijk alleen daar voor waar water direct 
grenst aan een hoogwaterkering. Indien dit onverhoopt het geval is, dan zijn er goede technische 
oplossingen voorhanden om dit probleem op te lossen (o.a. aanbrengen van gaas in de voet van de 
kade of dijk). 
   



           Toekomst voor de bever in Limburg 
Eindrapport monitoring 2002-2005 en evaluatie 

 
 
 

48 

 
Grotendeels ingestorte holen langs de Hambeek in Roermond. De holen vormen geen bedreiging voor 
de naastgelegen waterkering. (foto: Vilmar Dijkstra). 
 
 
6.5 Gebruik levend-vangkooien bij beverrattenbestrijding 
 
Om te voorkomen dat een bever wordt gedood in een klem is vanaf het begin van het beverproject in 
2001 in en rond beverleefgebieden de beverrattenbestrijding door de Waterschappen aangepast. In 
deze gebieden wordt gebruik gemaakt van levend-vangkooien in plaats van klemmen. Bijvangsten, 
waaronder (jonge) bevers, kunnen weer ongedeerd vrij worden gelaten. 
Het nadeel van de kooien is dat deze veel zwaarder zijn dan de klemmen. Dit is voor de bestrijders 
een extra belasting. Daarnaast moet er iedere dag gecontroleerd worden, zodat eventuele bijvangsten 
niet alsnog omkomen. Het werken met de levend-vangkooien kost de bestrijders dus extra tijd.  
De kooien werken echter goed. Er worden veel beverratten mee gevangen en ook is een paar keer 
een (jonge) bever aangetroffen in een kooi. Het is dus  zinvol om levend-vangkooien te gebruiken in 
plaats van klemmen. 
Bij de muskusrattenbestrijding wordt nog steeds gebruik gemaakt van klemmen. De klemmen zijn veel 
kleiner dan de beverratklemmen en leveren doorgaans geen gevaar op voor de bever. 
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De Waterschappen maken sinds de start van het beverproject gebruik van levendvangkooien bij de 
bestrijding van beverratten in Limburg. Onverhoopte bijvangsten van bevers maar ook van andere 
dieren kunnen weer vrij worden gelaten (foto: Gijs Kurstjens). 
 
 
6.6 Recreatie  
 
De bevers leven zowel in natuurgebieden als in stedelijk gebied. Sommige natuurgebieden zoals het 
Leudal en het Broekhuizer Schuitwater worden op specifieke momenten druk bezocht; het gaat om 
honderdduizenden bezoekers per jaar. De bevers blijken zich uiteindelijk te vestigen in de wat 
rustigere delen van deze natuurgebieden. Bevers hebben zich ook gevestigd langs de rand van en tot 
in het stedelijk gebied van Roermond, Maastricht, Swalmen en Gennep. De bevers kunnen zich hier 
handhaven doordat evt. menselijke verstoring (lawaai, loslopende honden) veelal beperkt is tot de 
periode met daglicht en ze vaak pas in het donker actief worden. Tijdens de lange zomeravonden 
worden ze wel bij daglicht actief. In het geval van verstoring trekken ze zich terug naar rustiger 
plekken binnen het territorium of slapen uit. 
Op twee plaatsen is mogelijk wel sprake geweest van verstoring door mensen of honden: langs de 
Hambeek in Roermond en in de Baend bij Well. Op beide locaties zijn de vaste verblijfplaatsen 
momenteel niet meer in gebruik. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom de bevers deze plaatsen 
hebben verlaten bijv. verminderd voedselaanbod (Hambeek) of droogte (Baend).    
Navraag bij terreinbeheerders leert ons dat natuurliefhebbers soms speciaal een bezoek brengen aan 
gebieden om bevers en hun sporen te observeren. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Hieruit 
blijkt dat de bever een grote aantrekkingskracht heeft. 
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Natuurrecreanten genieten van de aanwezigheid van bevers langs riviertjes en in de Maasplassen 
(foto’s: Gijs Kurstjens). 
 
 
6.7 Scheepvaart 
 
Langs de Zandmaas bij Bergen is geconstateerd dat een bever gebruik maakt van de oevers om er te 
foerageren op zachthoutooibos (wilgen, elzen en essen). De bever is afkomstig van het 
Afleidingskanaal Molenbeek bij Vierlingsbeek. Deze waarneming laat zien dat een bever zich kan 
aanpassen aan de flinke golfslag die hier optreedt wanneer een schip passeert. Bevers zijn in staat 
om het natuurlijke bos dat langs de oevers van de Maas of langs (te ontwikkelen) natuur(vriende)lijke 
oevers opslaat te benutten ondanks de (intensieve) scheepvaart. Ook in de Biesbosch worden de 
brede rivieren gebruikt als foerageergebied. De burchten liggen dan in relatief kleine inhammen die de 
golfslag dusdanig dempen dat de burchten in stand kunnen blijven.  
 

 
Bevers gebruiken ook natuur(vriende)lijke oevers die door Rijkswaterstaat Limburg langs de Maas zijn 
gerealiseerd (foto: Gijs Kurstjens). 
 
 
6.8 Verkeer  
 
Sterfte in het verkeer zal waarschijnlijk de belangrijkste onnatuurlijke sterftefactor blijven. Ruim de 
helft van de dood gevonden bevers bleek te zijn gesneuveld in het verkeer. Op enkele locaties gaat 
het om een eenmalige aanrijding van een zwervend exemplaar. Langs de Thornerweg bij het gebied 
Leerkeven in Panheel zijn meerdere bevers aangereden. Het leefgebied van de beverfamilie die hier 
leeft strekt zich uit aan beide kanten van de weg. Op dergelijke locaties ligt het voor de hand om 
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specifieke maatregelen te nemen. Hier zal begin 2006 een voorziening worden gerealiseerd om de 
kans op aanrijdingen te minimaliseren. Er zal een tunnel worden aangelegd in combinatie met 
kleinwildrasters aan weerskanten van de weg.  
Overigens zijn in het kader van het beverproject langs de Roggelseweg in het Leudal (kruising met 
Tungelroyse beek) en langs de Horsterweg in het Broekhuizer Schuitwater gelijksoortige 
voorzieningen aangelegd in aansluiting op bestaande duikers. Ter hoogte van het natuurgebied 
Meggelveld waar eind 2004 een beverfamilie is uitgezet, is langs de snelweg A2 over een lengte van 
ca. 1.600 m aan weerszijden kleinwildraster aangebracht door Rijkswaterstaat Limburg. Dit project is 
mede uitgevoerd in het kader van het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) waarbij de 
belangrijkste migratieknelpunten voor fauna in de Rijksinfrastructuur worden aangepakt. 
In het vervolgproject is budget opgenomen om op evt. nieuwe locaties dergelijke beverpassages te 
ontwikkelen.  
 

 
Voordat de bevers in het Meggelveld werden uitgezet, werd de langslopende A2 door Natuurmonumenten 
uitgerasterd om te voorkomen dat hier bevers werden doodgereden. De financiering werd verzorgt door 
Rijkswaterstaat Limburg (foto: Gijs Kurstjens).  
 
 

 

Vervolgproject: op weg naar een duurzame populatie 
Voor de periode 2006-2009 is financiering verkregen van de Gebiedscommissie Ons WCL, het 
VSB Fonds en Rijkswaterstaat Limburg voor een vervolgproject. De projectpartners die waren 
betrokken bij de herintroductie zijn het er over eens dat het belangrijk is om naast hun reguliere 
inzet (aankoop en beheer van gebieden, beekdalherstel, aanleg natuurvriendelijke oevers, 
aanpassing vangmethoden beverratbestrijding etc) een nieuw vervolgproject uit te voeren. 
Daarbij komt de nadruk dan te liggen op de verdere ontwikkeling van een duurzame populatie 
met op termijn minimaal 125 dieren en het verder uitbouwen van draagvlak onder de bevolking. 
Daartoe zijn de volgende zaken nodig:     

• Ontsnippering en voortzetting bescherming en biotoopontwikkeling  
• Voorlichting en educatie  
• Creëren van een duurzame oplossing voor natschade  
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7.  VOORLICHTING & PUBLICITEIT   
 
 
7.1 Creëren van draagvlak 
 
In het kader van het project is door ARK (het vroegere Stichting Ark) in samenwerking met de andere 
projectpartners veel tijd gestoken in voorlichting, zowel richting het algemene publiek als aan meer 
specifieke doelgroepen. Om het algemene publiek te bereiken zijn regelmatig persberichten aan de 
media verstuurd en daarnaast hebben diverse media ook zelf contact opgenomen. Tussen 2001 en 
2006 heeft het Limburgse beverproject minimaal 40 keer de aandacht gekregen in de media, door 
artikelen in kranten en tijdens radio-interviews en TV-uitzendingen (zie overzicht).   
Over het project is een speciale website gemaakt: www.beversinlimburg.nl en er is een kleurenfolder 
in een oplage van 5.000 exemplaren uitgebracht die door ARK en projectpartners is verspreid tijdens 
excursies, lezingen e.d.  
Grondgebruikers en omwonenden rondom de tien locaties waar bevers zijn uitgezet, zijn door een 
actieve persoonlijke voorlichting benaderd.    
Meer specifieke groepen zoals natuurliefhebbers, boeren en waterbeheerders zijn bereikt door het 
geven van excursies en lezingen (ca. 30) en door het plaatsen van artikelen in diverse (vak)-
tijdschriften (ca. 15) (zie overzicht). Daarnaast zijn tentoonstellingen over de bever georganiseerd in 
drie bezoekerscentra van natuurgebieden (Brunssum, Weert en Haelen).  
Gesneuvelde bevers worden indien mogelijk na sectie geprepareerd t.b.v. educatie en voorlichting en 
ter beschikking gesteld aan projectpartners, bezoekerscentra en scholen.     
 

 
Onder grote belangstelling zijn de bevers losgelaten, hier in het Meggelveld tussen Thorn en Wessem 
(foto: Gijs Kurstjens). 
 
 
7.2 Draagvlak gecreëerd 
 
In het algemeen wordt de terugkeer van de bever in Limburg door de bevolking als positief ervaren. 
De bever is vaak ronduit populair bij omwonenden en door de jaren heen zijn veel enthousiaste 
reacties ontvangen. Veel schoolkinderen benaderen ons om informatie en gebruiken de folder en de 
website voor werkstukken en presentaties. Het maatschappelijke draagvlak komt ook tot uiting in de 
bijdrage die gemeenten geven aan de uitvoering van verkeersmaatregelen (zoals bij de bevertunnel in 
Panheel).    
Bij evt. problemen (zoals vraat aan bomen) blijkt dat bij een persoonlijke benadering de 
grondeigenaren de aanwezigheid en acties van de bever doorgaans accepteren. Dit geldt eveneens 



           Toekomst voor de bever in Limburg 
Eindrapport monitoring 2002-2005 en evaluatie 

 
 
 
voor agrariërs. Daar waar sprake is van serieuze overlast zijn er passende regelingen beschikbaar 
(tegemoetkoming vanuit Faunafonds, gedoogovereenkomst bij natschade of 
beverbeheerovereenkomst via Area).    
De bevers zorgen intussen op tal van plaatsen verspreid over de provincie voor een verrijking van de 
natuurbeleving, hetgeen blijkt uit de grote belangstelling van mensen voor lezingen en excursies 
alsook door gerichte veldbezoeken en betrokkenheid bij het onderzoek. Zeker gedurende de winter 
vormen de opvallende vraatsporen van bevers een attractie voor natuurrecreanten.    
 

 
 
 
 
 
 
 

Overzicht publiciteit in media over beverproject Limburg  
 
10-07-2001 Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad. Limburg gaat bevers uitzetten/ Bever 

gaat inburgeren.   
13-10-2001 Dagblad de Limburger. Beverproject jaar uitgesteld.    
21-02-2002 Limburgs Dagblad en De Gelderlander. Uitzetten bevers kan beginnen.  
22-02-2002 Eindhovens Dagblad. Tien beverparen moeten uitsterven soort voorkomen.  
Najaar 2002 Melding in radio-uitzending van Vroege Vogels 
07-06-2002 Dagblad de Limburger. Bevers zakken Roer af tot in Roermond.  
08-07-2002 Limburgs Dagblad. Hup daar zijn Ed en Willem met de waterpomptang. 
20-09-2002      Dagblad de Limburger. Herinrichting Gelderns-Nierskanaal.  
11-10-2002 Uitzending L1 Actueel. Uitzetting.  
18-10-2002 Uitzending L1 Journaal. Uitzetting in Gelderns-Nierskanaal.   
18-10-2002 Jeugdjournaal. idem 
18-10-2002 RTL 5 in het Land. Idem.  
18-10-2002 Interviews voor Radio L1 en Radio 1. Idem.  
Najaar 2002 Radio-uitzending Limburgs Land. Idem.  
18-11-2002 Het Belang van Limburg (B): Beverkoppels uitgezet in Limburgse Maasvallei 
Eind 2002 Dagblad de Limburger: 2002 het jaar van de bever 
Eind 2002  Dagblad de Limburger: bever in Roermond 
07-03-2003 Het Belang van Limburg (B): Bevers worden uitgezet in plassen Grensmaas  
08-03-2003 Telegraaf: Ingenieuze bevers zorgen voor variatie in natuurgebied 
30-08-2003 NRC Handelsblad: Avond in het Leudal van Koos van Zomeren 
20-10-2003 Laatste Nieuws (B): Nederlandse bevers bedreigen Vlaams Maasgebied 
21-10-2003 Dagblad de Limburger: Belgen niet blij met Limburgse bevers  
22-10-2003 Het Belang van Limburg (B): weerwoord op artikel in Laatste Nieuws 
13-11-2003 Dagblad de Limburger: Bevers Leudal voelen zich als vis in het water  
14/15-11-2003 Telegraaf/ Limburgse media: foto’s en berichtgeving omtrent opgevangen bever  
  door dierenambulance Sittard  
23-11-2003 Radio-uitzending Vroege Vogels n.a.v. uitzetting in Schuitwater.  
25-03-2004 Dagblad de Limburger. De geruisloze opmars van de bever.  
27-03-2004 Dagblad de Limburger. Op zoek naar een bouvier met korte pootjes.  
24-03-2005 De Limburger. Artikel over bevers in stad Roermond. 
25-03-2005 Volkskrant. Beverfamilie dreigt kade in Roermond te ruineren.  
21-04-2005 Trompetter (streekkrant Noord-Limburg met aankondiging lezing 21 april) 
21-04-2005 Lokale Omroep Gennep: interview  
07-07-2005 De Limburger: Thornerweg Panheel krijgt bevertunnel.   
24-01-2006 De Limburger: bevertunnel met waterkering kost Heel geen extra geld 
26-01-2006 De Limburger: puberende bever baart baron zorgen.   
28-01-2006 De Limburger: actie voor behoud bever.  
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Overzicht van artikelen in tijdschriften 
 

• Nieuwsbrief Maas-Internationaal nr 10 (2001): Toekomst voor de Bever in Limburg.  
• Castor, nieuwsbrief van de Beverwerkgroep van de VZZ (diverse artikelen) 
• Nieuwe Wildernis (Jaargang 8 nr 25): de toekomst van de bever in Limburg.    
• Limburgs Milieu (april 2002). Zwerfbevers krijgen gezelschap (Wim Kuipers)  
• Zoogdier. (sept. 2002): Tien jaar bevers in Limburg.   
• Van Nature (najaar 2002): artikel in informatiebulletin van Vereniging Natuurmonumenten 
• Naturspiegel Niederrhein Heft 48 (2002). Zukunft für den Biber in Limburg.  
• Water in Limburg (nov. 2002): de bever keert terug in Limburg.  
• De Beverdijk in Bieëgdje (winter 2002/03) door John van den Berg. Over een nieuw 

ontdekt bevertoponiem vermeld in het Reglement voor het Gebruik van Gemeentegronden 
uit 1838.  

• Natuurbehoud mei 2003 (magazine van Vereniging Natuurmonumenten) 
• Onverwacht Nederland 2004 (magazine van Staatsbosbeheer) 
• Waterwerk (personeelsmagazine Waterschap Peel en Maasvallei): op bevervangst in 

Oost-Duitsland door Piet Huijskens (december 2004) 
• Natuurhistorisch Maandblad (mei 2005): bevers in het Leudal 
• De Water, tijdschrift voor Waterbeleid- en beheer (maart 2005) 
• Landschapskrant van Regionaal Landschap Kempen en Maasland: Terug van 

weggeweest (zomer 2005) 
• Limburgs Landschap: Artikel over bevers in de Baend 
• Landelijk blad rattenvangers: artikel met VZZ over Limburgse beverproject 

 
Overzicht excursies en lezingen  
 
01-12-2001 Excursie Zoogdierwerkgroep Natuurhistorisch Genootschap in Limburg naar 

beverleefgebieden in het stroomgebied van de Ourthe in België (23 pers.) 
11-01-2002 Lezing Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (40 pers.) 
28-01-2002 Lezing en veldbezoek Millingerwaard. Beverrattenvangers en ecologen van beide 

 Waterschappen (12 pers.)  
06-02-2002 Lezing en veldbezoek Millingerwaard. Terreinbeheerders en beheerders van 

Gemeente Bergen (30 pers.).  
07-02-2002 Lezing IVN Maas en Niers en IVN Boxmeer (50 pers.) 
11-03-2003 Lezing Studiegroep Leudal (50 pers.) 
25-04-2003 Excursie Zuiveringschap Limburg G-N-kanaal/ Bleijenbeek (10 pers.) 
22-05-2003 Rondvaart Inspirenzo Maasdal (50 pers.) 
05-08-2003 Excursie Studiegroep Leudal  
04-11-2003 Lezing Vrienden der Natuur Weert (30 pers.) 
28-02-2004 Vrijwilligers NP Maasduinen (5 pers.) 
17-03-2004 Voorlichtingsavond NM in Stevensweert (30 pers) 
25-03-2004  Excursie SBB in Schuitwater (80 pers.) 
26-03-2004  Excursie Rijkswaterstaat en WPM in Leudal (15 pers.) 
01-10-2004 Lezing en excursie Duitse delegatie uit Roerdal (Wasserverband, NABU, Forstamt 
  en Biologisch Station, 10 pers.) 
28-05-2004 Afd. Natuur en Afd. Water van het Vlaams Gewest in Brussel. 
17-02-2005 Toekomst voor de Bever in Brabant voor Kring Brabant-Midden (Tilburg) 
  (20 pers.) 
21-04-2005 Lezing over bevers in Limburg samen met Vilmar Dijkstra (Gennep) 
  (20 pers.)  
28-04-2005 lezing + veldbezoek met Duitse waterbeheerders (Niers- en Swalmverband)  
  (15 pers.)  
18-09-2005. Beverexcursie Meggelveld met NM en RWS 
21-10-2005  excursie met Schotse en Britse natuur- en waterbeheerders (3 pers.) 
 
Daarnaast zijn door Vilmar Dijkstra (Zoogdiervereniging VZZ) nog eens vier lezingen gegeven in 
Sevenum, Roermond, Asten en Kerkrade mede ook om vrijwilligers te werven voor 
bevermonitoring.   
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8. DISCUSSIE 
 
 
8.1 De betrouwbaarheid van de zomertellingen 
 
De tellingen in 2003 en 2004 waren redelijk succesvol, maar er bestond een sterk vermoeden dat niet 
alle aanwezige bevers werden waargenomen en voortplantingsgevallen werden gemist. Dit wordt 
deels veroorzaakt doordat de Limburgse oevers vaak dusdanig van vorm en samenstelling zijn (veel 
hoge oevers van kleiig materiaal) dat de bevers grotendeels gebruik maken van holen. Holen zijn erg 
moeilijk te vinden. Er kan gerust aangenomen worden dat een behoorlijk deel van de holen niet is 
gevonden. Daardoor is het lastig te bepalen waar men moet gaan observeren. Op strategische 
plekken werden daarom extra personen geplaatst om een beter beeld te krijgen van het aantal 
aanwezige dieren en of er voortplanting heeft plaatsgevonden. Als de bevers relatief grote afstanden 
zwemmen, dan is de kans groot dat ze langs een observant komen en in dat geval wordt niet alleen 
een bever waargenomen, maar weet men al beter waar men de holen moet zoeken. De bevers in 
Limburg hebben echter een veel kleinere actieradius dan bijvoorbeeld de bevers in de Biesbosch en 
daarmee is de kans relatief klein om een bever waar te nemen als er niet bij een hol wordt 
geobserveerd. In 2005 werd dit vermoeden verder versterkt doordat er in een aantal gebieden waar 
wel bevers aanwezig waren (verse vraat), nauwelijks tot geen bevers werden waargenomen 
(Meggelveld, Gelderns-Niers kanaal). Daarmee kan gesteld worden dat met de tellingen het aantal 
aanwezige bevers en de voortplanting werd onderschat. Ook het gemiddelde aantal bevers per 
territorium wijst daarop. De hier aangetroffen gemiddelde familiegrootte van 1,3 tot 1,9 bevers per 
territorium in 2005 (inclusief jongen) is in vergelijking met andere populaties laag. Zo lag de 
gemiddelde familiegrootte in de Biesbosch in de periode 1995-1998 tussen de 3,0 en 3,7 (Dijkstra 
1999). In een stabiele beverpopulatie langs de Midden-Elbe bedroeg deze zelfs 4,4 (Heidecke 1984). 
In een groeiende populatie mag verwacht worden dat de gemiddelde familiegrootte hoger zal liggen 
dan in een stabiele populatie. Dit wil niet zeggen dat er momenteel in Limburg sprake zal zijn van een 
gemiddelde familiegrootte tussen de 3,0 en 4,4 (of hoger). Daarvoor zijn de uitzettingen te recent 
uitgevoerd, maar het lijkt waarschijnlijk dat het hoger zal zijn dan de 1,3 tot 1,9 bevers per territorium 
dat nu is geconstateerd. 
Ook een goede kennis van de ligging van de burchten en holen is geen verzekering voor een goede 
bepaling van het aantal aanwezige bevers. Ter illustratie; in het Broekhuizer Schuitwater werd in de 
zomer van 2005 een nieuwe burcht ontdekt in een zeer moerassig gebied. De burcht was daardoor 
niet te benaderen en er kon niet voor de burcht op het water worden gekeken. Vanaf het meest 
gunstige observatiepunt kon alleen de achterkant en zijkant van de burcht worden gezien en geen 
water. Een bever die naast deze burcht lag te slapen, ging ongeveer een uur voor het donker 
hoorbaar te water. Binnen een straal van ongeveer honderd meter werd op twee andere punten met 
een relatief goed uitzicht gepost en tot aan het donker werd daar geen bever waargenomen. 
Dat de voortplanting wordt onderschat is bij bevers zeer gebruikelijk. In de periode dat de 
Zoogdiervereniging VZZ de voortplanting van de bevers in de Biesbosch volgde (1995-1999), werd 
jaarlijks vastgesteld dat in het voorgaande jaar één of twee nesten waren gemist (Dijkstra, 1997; 1998; 
1999; Niewold & Lammertsma, 2000). In Limburg zijn waarschijnlijk relatief meer nesten gemist omdat 
ze hier met name in moeilijk te vinden holen leven, terwijl bevers in de Biesbosch veel meer gebruik 
maken van goed op te sporen burchten. 
 
 
8.2 Vestigingen van de uitgezette bevers 
 
In een aantal gevallen hebben de bevers hun uitzetplek goed geaccepteerd. Het beste voorbeeld is 
natuurlijk het Broekhuizer Schuitwater waar in het eerste voorjaar dat de bevers aanwezig waren al 
jongen werden geboren. Er zijn echter ook drie uitzetlocaties waar de bevers allen zijn weggetrokken 
(Molensteenseplas, Visplas, Koningssteen). Van de Molensteenseplas was van te voren al rekening 
gehouden dat de dieren er zouden vertrekken. De plas heeft namelijk niet voldoende kwaliteit en 
ruimte voor een territorium. Hier zijn twee vrouwtjes uitgezet met het doel dat ze zich in de omgeving 
met een mannetje zouden vestigen. Bij de Visplas zijn twee zaken die meegespeeld kunnen hebben 
bij het verlaten van de uitzetplek. De familie die in de Visplas werd uitgezet was niet compleet; het 
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volwassen vrouwtje kon niet in het herkomstgebied gevangen worden. Het kan zijn dat door het 
ontbreken van het vrouwtje de resterende familie een minder hechte band had. Na de uitzetting werd 
in de Visplas twee keer een bever in een life-trap van de beverrattenbestrijding gevangen. Deze stress 
factor kan bij het verlaten van het uitzetgebied hebben meegespeeld. 
Bij de Baend is nog niet duidelijk of alle bevers zijn verdwenen. Aankomende winter zal dit wel 
duidelijk worden. In hoeverre het wegtrekken een gevolg is van verstoring blijft een vraag. In ieder 
geval waren twee van de uitgezette bevers op een leeftijd dat ze hun ouders in 2005 
hoogstwaarschijnlijk zouden verlaten om een eigen leefgebied en partner te zoeken. 
 
 
8.3 Sterfte na uitzetting 
 
In vergelijking met andere uitzettingen in Nederland lijkt het geschatte sterftepercentage bij de 
uitzettingen in Limburg in de uitzetperiode (tot 1 juni in het jaar na de uitzetting) met ca. 15 tot 25% vrij 
laag te zijn. In de Biesbosch overleed 24% van de uitgezette bevers voor 1 juni na de uitzetting (Nolet 
& Baveco, 1996). In de Gelderse Poort was dit met 52% beduidend hoger (Niewold & Müskens, 
2000). Daarbij moet echter bedacht worden dat door het zenderen van de uitgezette bevers in de 
Biesbosch en de Gelderse Poort nagenoeg alle bevers die overleden teruggevonden konden worden. 
De bevers die in Limburg zijn uitgezet werden niet gezenderd. Dit betekent dat de getallen over sterfte 
bij de Limburgse uitzetting veel minder nauwkeurig zijn. Het voordeel van het achterwege laten van 
het implanteren van zenders bij de uitgezette bevers is het tot een minimum beperken van stress. De 
vangst uit hun oorspronkelijke leefgebied, het tijdelijk opvangen, het transporteren naar Nederland en 
het uiteindelijke loslaten in nieuw leefgebied geeft al stress. Het niet zenderen heeft mogelijk een 
bijdrage geleverd aan het reduceren van het sterftepercentage na uitzetten.    
 
Om te voorkomen dat bevers verongelukken in beverratklemmen wordt in Limburg in die gebieden 
waar bevers verblijven niet met klemmen gewerkt, maar met inloopvallen waarin de dieren blijven 
leven. De pas uitgezette bevers werden een enkele keer in een dergelijke life-trap van de 
beverrattenbestrijding gevangen. Hoewel de dieren daar niet direct aan doodgaan, levert dit wel een 
extra stress factor op, waarmee de kans op sterven of wegtrekken uit het uitzetgebied vergroot wordt. 
Dit zal niet alleen gelden voor het individu dat is gevangen, maar ook voor de rest van de familie, die 
al snel in de gaten zullen hebben dat een familielid in een kooi gevangen zit. Met de 
beverrattenbestrijding is hierover in 2004 overleg gepleegd. Er is toen besloten om op plekken die niet 
als toevoerkanalen van beverratten uit Duitsland fungeren, de eerste maanden na de uitzetting van 
bevers geen vallen te gebruiken. Daarmee werd de benodigde rust direct na de uitzetting beter 
gewaarborgd. 
Met de inloopvallen werden af en toe ook bevers gevangen die niet waren uitgezet. Naast enkele 
volwassen bevers werd twee keer een jonge bever gevangen. Dit waren waardevolle aanvullingen, 
want zonder deze vangsten hadden we niet geweten dat op deze twee plekken gereproduceerd was. 
 
 
8.4 Realisering van de doelstellingen 
 
8.4.1 Aantal dieren  
 
Kurstjens (2001) heeft voor de uitzettingen meerdere doelstellingen geformuleerd. Ten aanzien van 
het aantal aanwezige bevers wordt het project geslaagd genoemd als eind 2005 zich minimaal 15 
extra volwassen dieren hebben gevestigd. Aan het eind van 2005 zijn minimaal 15 tot 22 bevers 
aanwezig die zijn uitgezet of nakomelingen daarvan. Van deze bevers zijn 2 tot 4 dieren nog niet 
volwassen. Rekening houdend met het feit dat niet alle aanwezige dieren zijn waargenomen, kan 
gesteld worden dat met deze kanttekening de doelstelling van het bereiken van minimaal 15 extra 
volwassen bevers is gehaald. 
 
 
8.4.2 Voortplanting 
 
Ten aanzien van de voortplanting wordt het project geslaagd genoemd als op minimaal 4 locaties 
succesvolle voortplanting plaatsvindt (Kurstjens, 2001). Aan het eind van 2005 is van minimaal 2 
territoria met uitgezette bevers bekend dat er jongen zijn geboren (Broekhuizer Schuitwater, 
Tungelroyse beek in Leudal). Daarnaast werden er ook meerdere keren jongen geboren bij een 
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paartje van uitgezette bevers die zich in het natuurgebied de Zig net over de grens in België 
vestigden. Bij één territorium met uitgezette bevers is het zeer aannemelijk dat er jongen zijn geboren 
(Zelsterbeek in Leudal). In totaal is op zeven locaties in de periode 2003-2005 voortplanting 
vastgesteld. Daarnaast zijn er vrijwel zeker voortplantingsgevallen gemist. Op twee locaties, namelijk 
bij de Hambeek en het Leerkeven is het mogelijk dat een van de partners een uitgezet dier was dat 
zich bij een zogenaamde Eifel-bever had aangesloten. In beide territoria was namelijk naast een 
donkere ook een bruine bever aanwezig. Rekening houdend met het feit dat niet alle 
voortplantingsgevallen zijn waargenomen, kan gesteld worden dat met deze kanttekening de 
doelstelling van het bereiken van voortplanting op minimaal 4 locaties is gehaald.  
 
 
8.4.3 Duurzame populatie 
 
Het uiteindelijke doel, het opbouwen van een levensvatbare beverpopulatie in Limburg, is als alleen 
gekeken wordt naar Limburg, nog niet bereikt. De Limburgse populatie moet echter niet op zich 
worden bekeken, maar als onderdeel van een grensoverschrijdende metapopulatie. Een 
levensvatbare populatie zal uit ten minste 125 bevers verdeeld over ca. 25 families moeten bestaan. 
Momenteel is er contact met de bevers in Duitsland via de Worm, Roer en Swalm en contact met de 
bevers in België via de Berwijn en de (Grens-)Maas. Daarmee lijkt deze metapopulatie van voldoende 
omvang om levensvatbaar te zijn. In de nabije toekomst zal uitwisseling met de Biesbosch zeker gaan 
plaatsvinden en daarbij zal eerder een Limburgse bever de Maas verder afzakken en zo bij de 
Biesbosch terecht komt, dan dat een Biesbosch bever zo ver stroomopwaarts zwemt. De meest 
oostelijke bevers van de Biesbosch bevinden zich langs de Bergsche Maas bij Keizersveer en langs 
het Oude Maasje ten westen van Waalwijk. De monding van de Niers ligt ongeveer op 90 km 
zwemmen van Keizersveer. Op zich lijkt dat een hele afstand, maar het is al meerdere malen 
gebleken dat bevers soms 100 km stroomafwaarts kunnen opduiken (Heidecke, 1984). 
Gesteld kan worden dat er een goede basis is gelegd voor een levensvatbare Limburgse 
beverpopulatie, de grensoverschrijdende beverpopulatie waarschijnlijk al duurzaam is en aansluiting 
met de beverpopulatie in de Biesbosch een kwestie van tijd is. 
 
 
8.5 De toekomst van de bever in Limburg 
 
Hoe zal het de bever in Limburg verder vergaan nu er geen nieuwe uitzettingen meer plaatsvinden? 
De uitzettingen hebben de kleine Limburgse bevergroep een flinke stimulans gegeven. De groei zal de 
eerste jaren iets lager liggen omdat er geen dieren worden bijgezet - hoewel er af en toe bevers uit 
met name Duitsland zullen binnentrekken. Maar nu er meerdere paren in Limburg leven, zal op een 
gegeven moment de voortplanting dusdanig toenemen dat de groei zal versnellen. In de laatste drie 
jaar bedroeg het gemiddelde percentage paren met jongen ongeveer 43%. Dat lijkt laag in vergelijking 
met een stabiele populatie langs de Elbe waar een langjarig gemiddelde van 65% werd gevonden 
(Dijkstra, 1997). In een opbouwende populatie zal het percentage reproducerende paren waarschijnlijk 
zelfs wat hoger zijn. In de eerste jaren van uitzettingen is het echter waarschijnlijk heel normaal dat 
het percentage in de eerste jaren lager is, doordat dieren nog moeten wennen aan het nieuwe 
leefgebied en er nog paarvorming op gang moet komen terwijl het aantal potentiële partners laag is. 
Wat de situatie voor de bevers aanzienlijk zal verbeteren zijn de verschillende 
natuurontwikkelingsprojecten die de komende jaren nog worden uitgevoerd, waarbij onder meer 
beeklopen meer natuurlijk worden ingericht en de oevers van de Maas een meer natuurlijk karakter 
krijgen met steilwanden, waterplanten en ooibos. Het potentiële leefgebied voor de bevers in Limburg 
wordt daarmee aanzienlijk uitgebreid hetgeen de stabiliteit van de populatie weer ten goede komt. De 
vooruitzichten zijn dus zeker goed te noemen. Verwacht wordt dat binnen 10 jaar de eerste Limburgse 
bevers zich aansluiten bij de bevers in de Biesbosch. Waarbij langzaamaan ook de tussenliggende 
uiterwaarden van de Bedijkte Maas bezet gaan worden (o.a. project Veiligheid & Natuur van 
Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied en het project Meer Maas van de Vereniging 
Natuurmonumenten). Daarmee zal de beverpopulatie in Limburg ook op de langere termijn 
levensvatbaar zijn. 
De vooruitzichten van de bever in Limburg zijn dus goed te noemen en een jaarlijkse groei van 10% 
lijkt mogelijk te zijn. Bij een groei van 10% per jaar zal de groep van de ongeveer 40 tot 60 bevers die 
nu in Limburg verblijven in 2010 zijn uitgegroeid naar 65 tot 100 bevers van minimaal 1 jaar oud.  
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De bever in Limburg gaat een zonnige toekomst tegemoet (foto: Vilmar Dijkstra). 
 
 
8.6 Hoe de toekomstige ontwikkelingen te volgen? 
 
Afgelopen jaren is gebleken dat het moeilijk is om de bevers qua aantallen en voortplanting te volgen. 
Dat probleem zal bij de toenemende aantallen eerder groter dan kleiner worden, omdat er steeds 
meer mensen nodig zijn. Probleem daarbij is dat door de relatief kleine kans dat er een bever gezien 
wordt, de vrijwillige waarnemers steeds vaker gaan afhaken. Een goed en goedkoper alternatief zou 
zijn om de verspreiding van de bevers te blijven volgen. Door aan het eind van de winter per 
kilometerhok te controleren of er bevervraat aanwezig is, ontstaat een goed beeld waar bevers 
voorkomen. Dit is een redelijke goede maat van de ontwikkelingen in een populatie. Mensen die het 
leuk vinden om toch in de zomer de bevers te tellen, kunnen dat uiteraard blijven doen. De vangers 
van de beverratten- en muskusrattenbestrijders kunnen daarbij behulpzaam zijn, omdat zij vaak als 
eerste in de gaten hebben dat er ergens een nieuwe bevervestiging is. De vrijwilligers kunnen dan in 
de winter achterhalen welke kilometerhokken werkelijk gebruikt worden. Om het één en ander 
gestructureerd te laten gebeuren en de gegevens centraal te verzamelen en te verwerken blijft het 
noodzakelijk om een coördinator in te zetten. 
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9.  CONCLUSIES 
 

• De bijplaatsing van beverfamilies op 10 locaties in Noord- en Midden-Limburg tussen 2002 en 
2004 heeft samen met de al aanwezige bevers geleid tot 30 beverterritoria in de provincie met 
ca. 40 tot 60 dieren van minimaal één jaar oud (peildatum zomer 2005). Daarmee is de eerste 
doelstelling van het project Toekomst voor de Bever in Limburg, namelijk dat zich als gevolg 
van de uitzettingen minimaal 15 extra volwassen dieren vestigen, gehaald.  

 
• De tweede doelstelling van het project, dat eind 2005 op minimaal vier locaties succesvolle 

voortplanting plaatsvindt, is gehaald. In de periode 2003-2005 zijn in Limburg in minimaal 6 
territoria minimaal 12 jongen geboren. 

 
• Het project heeft dankzij uitgebreide voorlichting en publiciteit geleid tot een positieve 

beeldvorming in Limburg omtrent de bever (de derde doelstelling). Er is breed draagvlak voor 
de bever onder de Limburgse bevolking, alsook bij de politiek hetgeen blijkt uit betrokkenheid 
van scholen, gemeenten, gebiedscommissies en andere overheden bij dit project en het 
vervolg daarop. De Waterschappen benutten de bever bovendien mede om hun beleid van 
beekherstel te promoten.        

 
 
Op basis van het onderzoek kan nog een aantal specifieke conclusies worden getrokken:  
 

• De gehanteerde uitzetmethode is succesvol gebleken. Daarbij is gebruik gemaakt van 
kunstburchten en zijn stress verhogende factoren zoveel mogelijk vermeden. Dit om aan 
stress gekoppelde uitval tot een minimum te beperken. Geschat wordt dat de aan de uitzetting 
gerelateerde sterfte ongeveer 15 tot 25% bedraagt. Dit percentage zit onder dat van eerdere 
beveruitzettingen in de Biesbosch of is daarmee vergelijkbaar. Het percentage zit echter ruim 
onder de uitzettingen in de Gelderse Poort.   

 
• De aanpassing in de vangstmethode voor beverratten door de Waterschappen heeft zijn nut 

bewezen, gezien de vangst van enkele levende bevers. Bij deze aanpassing worden 
levendvangkooien gebruikt in plaats van klemmen en dit vormt een van de belangrijkste 
beschermingsmaatregelen die in het kader van dit project zijn getroffen.  

 
• De toekomst voor de bever in Limburg ziet er rooskleurig uit. Momenteel is er contact met de 

beverpopulaties van de Eifel in Duitsland (via de Roer) en de Ardennen in Wallonië (via de 
Maas). De levensvatbaarheid van de Limburgse populatie is daarmee gewaarborgd. Verwacht 
wordt dat er binnen 10 jaar aansluiting zal plaatsvinden met de bevers in de Biesbosch. 

 
• Er is tot op heden geen noemenswaardige landbouwschade opgetreden. Agrariërs participeren 

in het project door het ontwikkelen van beverbiotoop en dit vormt een opmaat naar vormen 
van verbrede landbouw. In gevallen van natschade door beverdammen is het instrument van 
gedoogovereenkomsten ingezet.  
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10.  AANBEVELINGEN 
 

•  Grensoverschrijdende samenwerking.  
Omdat een deel van de uitgezette bevers zich in Vlaanderen heeft gevestigd en vanuit Duitsland 
bevers Limburg binnenkomen (Roer, Worm) en omgekeerd (Swalm, Niers), is het van groot 
belang dat er in de grensregio een goede afstemming komt omtrent de bever. Aanbevolen wordt 
om z.s.m. een grensoverschrijdend Belgisch en Nederlands Limburgs beverproject op te starten.    

 
• Voortzetting van het beverproject. 
Intussen is een ingediend vervolgproject voor de periode 2006-2009 gehonoreerd door de 
Provincie Limburg via de Gebiedscommissie Ons WCL, het VSB Fonds en Rijkswaterstaat 
Limburg. De nadruk ligt daarbij op de verdere ontwikkeling van een duurzame populatie met op 
termijn minimaal 125 dieren en het verder uitbouwen en vasthouden van draagvlak onder de 
bevolking. Daartoe zal aan de volgende thema’s aandacht worden besteed: ontsnippering en 
voortzetting bescherming en biotoopontwikkeling, voorlichting en educatie, het creëren van een 
duurzame oplossing voor natschade, voortzetting van overleg tussen partners in Limburg en 
flankerende monitoring.  

 
•  Manier van monitoring. 
Het volgen van de ontwikkelingen van de bevers in Limburg kan beter plaatsvinden door het 
volgen van de verspreiding van de bever aan de hand van (vraat-)sporen op het niveau van 
kilometerhokken. Daarvoor dient een coördinator aangesteld te worden. Daarnaast dienen meer 
vrijwilligers opgeleid te worden in het herkennen van beversporen.  

 
•  Landschapsecologisch onderzoek. 
Er is nog nauwelijks gericht onderzoek gedaan naar de effecten van de aanwezigheid van bevers 
op flora en fauna alsook de landschaps- en bosontwikkeling vooral ook met het oog op een veilige 
afvoer van rivier- en beekwater. Dit geldt ook voor onderzoek naar de bijdrage van bevers aan de 
verdrogingsproblematiek en het bovenstrooms vasthouden van water. Het verdient aanbeveling 
hier de komende jaren meer onderzoek naar te doen.  
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Bijlage 1.  
 
Vang- en uitzetprotocol Stichting Ark, Bevers in Limburg (2004)   
 
Algemeen:  
Dit protocol is zodanig opgesteld dat stress tot een minimum wordt beperkt (door wijze van vangen in 
Duitsland, beperken gezondheidsonderzoek tot één locatie en uitzetten in kunstburcht in 
aanwezigheid van beperkt aantal mensen). 
 
Er worden geen losse dieren uitgezet, maar alleen paren of complete families. 
 
1. Vangen in Duitsland  
Wat: 3 paartjes of evt. families met jongen  
Wanneer: oktober 2004 (week 41-44)  
Wie: 2 personen (persoon Stichting Ark + rattenvanger van Waterschap Peel en Maasvallei)   
Waar: op aanwijzing van beheerders Biosfeerreservaat Mittlere Elbe   
Methode: met vallen worden alle individuen van een paar of familie gevangen  
Opvang ter plaatse: maximaal enkele dagen tot paren/ families compleet zijn   
 
2. Gezondheidsonderzoek in Duitsland   
Wat: algemene gezondheidscheck (conditie, leeftijd en geslacht + nemen haarmonster t.b.v. evt. DNA-
onderzoek) en inbrengen microchip.  
Evt. toedienen kalmeringsmiddel t.b.v. vermindering stress bij transport naar uitzetlocatie. 
Wanneer: daags voor transport  
Wie: Duitse dierenarts die ervaring heeft met bevers    
Waar: op opvanglocatie zodat geen extra transport nodig is   
 
3. Transport 
Wat: transport van Duitsland naar kunstburcht op uitzetlocaties in Limburg  
Wanneer: z.s.m. na vangst complete paren of families (medio oktober) 
Tijdstip: vertrek uit Elbe in vroege avond zodat het loslaten in Limburg in vroege ochtend kan 
gebeuren. 
Wie: Stichting Ark    
Methode: in transportkisten (te lenen van SBB Gelderse Poort) in gesloten aanhanger 
Overige zaken: geen verdoving tijdens transport/ wel voedsel in kist (houtsnippers, wortels e.d.) 
Dieren in kisten tijdens transport niet verontrusten (rustig praten, niet op kist zitten of staan!) 
Transport – en uitvoervergunning  loopt via Dhr. Wendt/ Ministerie van Ruimtelijke Ordening, 
Landbouw en Milieu (D)  
 
4. Uitzetten 
Wat: een paartje in kunstburcht in vroege ochtend met voldoende voedselvoorraad (houtsnippers, 
wortels e.d.). Loslaten gebeurt in vroege ochtend zodat ze overdag in de hut blijven/ tot rust komen.  
Wie: St. Ark, lokale natuurbeheerders en rattenvangers. 
Methode: kunstburchten zijn met hulp van Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en 
Vereniging Natuurmonumenten in september 2004 geconstrueerd.  
Waar: drie locaties (1 x Niers, Gennep, 1 x Meggelveld, Thorn en 1 x De Baend, Well)  
Overig: loslaten wordt gefotografeerd     
 
5. Noodopvang van evt. zwervers   
Noodopvang is beschikbaar in Ooijpolder (Gelderse Poort) bij werkschuur van SBB of eventueel in 
“beverhotel” in natuurgebied Groenlanden. 
Vangst en transport: Stichting Ark i.s.m. personeel Waterschap/ NB-organisatie     
Benodigd materiaal: vangnet en transportkist.  
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