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De Europese bever is het grootste
knaagdier van het noordelijk halfrond
en de op één na grootste knager ter
wereld. Alleen de capibara is nog forser.
Bevers kunnen waterlopen aanpassen
door dammen en burchten te bouwen.
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Het hek is van de dam…

Welkom bever!
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Eeuwenlang kwamen bevers overal in Europa voor en behoorden ze tot de

foto’s

19de eeuw ging het helemaal mis met ons beverbestand. In Nederland werd
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inheemse fauna van de Lage Landen. Maar ergens tussen de 16de en de
de laatste in het wild levende bever gesignaleerd in 1826, in België in 1848.
Na een afwezigheid van ruim anderhalve eeuw werden in Nederland
opnieuw bevers in de wilde natuur uitgezet vanaf 1988. Tien jaar later
gebeurde hetzelfde in de Belgische Ardennen en in Waals-Brabant, en
sindsdien rukken ze op naar Vlaanderen. Een volwassen bever zal je niet
zo snel te zien krijgen, maar omgeknaagde bomen langs onder meer de
Dijle, de Jeker en de Abeek laten er geen twijfel over bestaan: het grootste
knaagdier van het noordelijk halfrond is ook bij ons terug van weggeweest!

In 1848 sneuvelde de
laatste wilde bever in
België. Na een afwezigheid van ruim anderhalve
eeuw zitten er nu alweer
1.000 bevers in ons land.

I

n Nederland werd de laatste in het
wild levende bever doodgeknuppeld
in 1826, in België dateert de laatste
waarneming van een authentieke bever uit 1848. Ook in de rest van Europa
en in Azië was het tot voor kort slecht
gesteld met de bever. In het begin van
de 20ste eeuw leefden er nog slechts
1.200 exemplaren in heel Eurazië. Behalve watervervuiling en de teloorgang
van geschikte leefgebieden was de
jacht de belangrijkste oorzaak voor de
quasi-uitroeiing van de Europese bever.
Drie beverproducten stonden hoog op
het verlanglijstje van de jagers: bevervlees, beverbont en bevergeil.
Vrijdag beverdag

Bevers zwemmen in het water en hebben een geschubde staart. Door de
Kerk werden ze daarom gemakshalve
tot de vissen gerekend. Omdat men
op vrijdagen en tijdens vastenperiodes geen vlees maar wel vis mocht
eten, stond er op die ‘vleesloze dagen’
regelmatig bever op het menu. De
tweede reden voor de jacht was – zoals gezegd – hun heerlijk warme vacht,
die erg gegeerd was als bont.

De derde reden is het castoreum of
bevergeil waarmee de dieren hun territorium afbakenen. Deze zwaar ruikende olie-achtige afscheiding werd
vroeger toegepast als medicijn en als
wondermiddel beschouwd. Niet zo
gek, want in castoreum zit salicylzuur
en dat is een stof die wel degelijk een
geneeskrachtige werking heeft. Salicylzuur is namelijk één van de bouwstenen van aspirine. De bever krijgt
dat zuur binnen door het eten van
wilgenschors. Het naar muskus ruikende bevergeil vond eveneens toepassingen in de parfumerie.
Daarnaast meenden vissers in die tijd
dat bevers net als zij op vis joegen. Om
die reden sprongen ze niet bepaald
zachtaardig om met een in het visnet
verstrikte ‘concurrent’.
Comeback in de maak

Relictpopulaties van de originele Europese beverstam komen enkel nog
voor in de Rhônedelta in Frankrijk, in
het stroomgebied van de MiddenElbe in Duitsland, in Zuid-Noorwegen,
Rusland en Siberië.
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In de meeste landen waar hij was
uitgestorven, is hij nu weer geherintroduceerd. Dat is onder
meer het geval in ons land en in
Nederland, maar er zijn ook uitzettingen bekend in Zweden, Finland, Polen,
het oosten van Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk en Spanje (stroomgebied
van de Ebro).
In Finland, Polen en Rusland heeft
men in het kader van herintroductieprojecten ook de iets donkerder
gekleurde Noord-Amerikaanse bever
uitgezet; deze bleek zich veel sneller
te vermenigvuldigen dan de inheemse soort. Er bestaan nu mengpopulaties zodat onder meer het Scandinavi-

sche beverbestand voor het grootste
deel niet meer genetisch zuiver is.
Nederland ingepakt

Ruim anderhalve eeuw na zijn uitroeiing begon in Nederland de herintroductie van de bever. De eerste bevers werden in 1988 uitgezet in het waterrijke
Nationaal Park De Biesbosch, op de
grens tussen de provincies NoordBrabant en Zuid-Holland. Later volgden geslaagde reïntroducties in
de Gelderse Poort, in Flevoland, in
Nederlands Limburg en – recent nog –
in het grensgebied tussen Drenthe en
Groningen. Vandaag omvat de totale
Nederlandse populatie al meer dan 550
dieren.
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De platte staart doet
niet alleen dienst als
zitkussen, hij wordt ook
gebruikt als roer bij het
zwemmen, als vetopslag voor de winter en
als ‘koelvin’ op warme
dagen. Met een klap
van de staart op het
water verwittigt de
bever zijn familieleden
als er gevaar dreigt.
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Met een dam stuwt de
bever het water van de
beek op tot een bevermeer. De burcht wordt
gebouwd als een eiland
midden in het meer.
De ingangen bevinden
zich altijd onder water.

Ardennenoffensief

In Wallonië verschenen voor het eerst
weer bevers in 1990, in het bekken van
de Roer in de Hoge Venen. Wellicht
waren deze dieren afkomstig van de
Duitse Eifel. Uitbreiding naar de rest
van België werd maar mogelijk geacht
op vrij lange termijn, pakweg 20-30
jaar. Tussen 1998 en 2000 gebeurde
echter een niet-officiële – zeg maar illegale – herintroductie van 101 bevers
in Wallonië, voornamelijk in de Ardennen en de omgeving van Namen. Vier
van deze dieren kwamen uit het Elbegebied, de 97 andere uit Beieren. Tien
ervan werden uitgezet in een vijver
naast de rivier Argentine in Rixensart,
net over de taalgrens.
Vlaanderen volgt

In de lente van 2000 werd de eerste
bever gesignaleerd op Vlaams grondgebied, langs de Dijle in VlaamsBrabant, afkomstig van de Waalse populatie net over de grens. Sindsdien
nam het aantal beversporen langs de
Dijle en haar zijriviertjes ten zuiden van
Leuven gestaag toe. Ook in de
Voerstreek werden vanaf 2002 herhaaldelijk bevers gesignaleerd, afkomstig van de dichtstbijzijnde Waalse uitzetlocatie in Durbuy of van de nieuwe
populaties in Nederlands Limburg.
Op snelheid gepakt

Op een heel eigenzinnige wijze geeft
de bever mee vorm
aan het landschap

Nog voor de Vlaamse overheid op basis van een haalbaarheidsstudie kon
beslissen om al dan niet een officiële
herintroductie voor te bereiden, werden in april 2003 20 Beierse bevers losgelaten langs de Dijle en haar zijrivier
de Laan. Dat gebeurde op particulier
initiatief, zonder enige voorbereiding
of opvolging door wetenschappelijke
instellingen en zonder voorafgaandelijk de betrokken belanghebbenden
– waaronder de terreineigenaars – te
verwittigen. Een Duitse beverbioloog,
die dacht dat zijn Vlaamse contact-

personen een officiële herintroductie
uitvoerden, transporteerde de bevers vanuit Beieren naar Vlaanderen.
De illegale uitzetting gebeurde op
klaarlichte dag. De Vlaamse overheid
en verschillende stakeholders reageerden verontwaardigd. De geloste
bevers stoorden zich echter niet aan
deze commotie en koloniseerden in
geen tijd de hele Dijlevallei ten zuiden
van Leuven.
Bever rukt op

Sindsdien is het hek helemaal van de
dam, en is de bever ook in Vlaanderen
aan een gestage opmars bezig. De
verschillende Nederlandse, Vlaamse
en Waalse populaties blijven nog relatief van elkaar geïsoleerd, maar intussen worden steeds vaker ook al
zwervende bevers waargenomen in
tussenliggende gebieden, niet zelden als verkeersslachtoffer. Gezonde
beverpopulaties bevinden zich minstens al in de Dijlevallei ten zuiden van
Leuven, langs de Jeker in ZuidLimburg en langs de Abeek in NoordLimburg, maar het aantal Vlaamse
beverspots zal ongetwijfeld snel oplopen. In Wallonië wordt het stilaan
al gemakkelijker om de rivieren op
te sommen waarlangs nog géén beversporen zijn waargenomen… Naar
schatting zitten er vandaag alweer
zo’n 1.000 bevers in ons land!
De beverpopulaties in Nederland en
België zouden relatief zuiver zijn wat
hun genetische oorsprong betreft.
Het gaat dus om afstammelingen van
de originele Europese bever, zonder
veel invloed van de Canadese variant.
Op de volgende bladzijden kom je alles te weten over de levenswijze van
onze inheemse bever.
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