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Ooit was de Europese bever (Castor fiber) wijdverspreid in
Europa en Azië, maar in de negentiende eeuw, en soms al
eerder, verdween de bever door overbejaging grotendeels
van het toneel. In 1826 werd de laatste bever in Nederland
doodgeslagen aan de IJssel bij Zalk (Stoltenkamp, 1986).
Aan het begin van de twintigste eeuw waren in Eurazië
nog slechts acht kleine populaties over van in totaal onge-
veer 1200 dieren (Nolet & Rosell, 1998). Al vanaf 1920 wer-
den  hier en daar pogingen ondernomen om bevers te her-
introduceren, aanvankelijk ten behoeve van de jacht, maar
recent ook om de ecologische rol van de bever te herstellen.
De bever wordt gerekend tot de landschapsvormende soor-
ten: het dier is als geen ander in staat door dammenbouw
en selectieve vraat zijn omgeving ingrijpend te veranderen
en aan zijn eisen aan te passen (Djoshkin & Safonow,
1972).

Herintroductie van de bever
De discussie om de bever terug te brengen naar Nederland
begon in de jaren ’60 (Van Wijngaarden, 1966). In 1983
werd geconcludeerd dat de bever een inheemse ‘sleutel’-
soort was en dat Nederland voor herintroductie in aan-
merking kwam. De Biesbosch werd gekozen als eerste
uitzetgebied omdat werd verwacht dat dit gebied groot
genoeg was om een populatie van meer dan 50 individuen
te huisvesten (Werkgroep Bevers in Nederland, 1983).
Daarnaast hielden vooraanstaande natuurbeschermers,

waaronder Ies Zonneveld, al langer een pleidooi om de
bever in dit gebied los te laten. Men verwachtte dat bevers
de doorgeschoten voormalige wilgengrienden om kon-
den vormen tot ooibossen met een hoger aandeel hard-
houtsoorten (Lebret, 1976). Langs de spaarbekkens die
in 1970 ten behoeve van de drinkwatervoorziening werden
aangelegd werden alvast hardhoutsoorten aangeplant om
als zaadbomen dienst te doen (Zonneveld, 2000).
In 1988 begon een vijfjarig experiment, waarbij in totaal
42 bevers door Staatsbosbeheer werden uitgezet in de
Zuidwaard van de Brabantse Biesbosch. De bevers waren
afkomstig uit de populatie langs de Midden-Elbe. In 1993
werd het experiment als geslaagd beschouwd, vooral ook
omdat de schade aan omringende landerijen gering was
(Nolet, 1993) en werd de procedure gestart om de bever
een beschermde status te verlenen. In dit artikel bekijken
we hoe het de bevers in de Biesbosch sindsdien vergaat
en wat hun effecten op de ooibossen zijn.

Ontwikkeling van de populatie
Alle 42 uitgezette bevers waren gemerkt met oormerken
en een groot deel tevens met radiozenders en transpon-
ders (Nolet, 1994). Hierdoor was de populatieontwikke-
ling in de eerste jaren nauwkeurig te volgen (Nolet, 1995).
Een derde van de bevers overleefde het eerste jaar na hun
uitzetting niet (Nolet et al., 1997), maar als de bevers een-
maal deze stressvolle periode hadden overleefd was hun
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In de periode 1988-1991 werden in totaal 42 bevers uitgezet in de Biesbosch. De bedoeling was om een zelf-
redzame populatie op te bouwen die een gunstig effect zou hebben op de soortenrijkdom van de grienden. Na
een moeizame start lijkt de populatie bevers nu levensvatbaar, maar door selectieve vraat op andere boom-
soorten dan wilgen zullen de bevers de successie van zachthout- naar een meer divers hardhoutooibos eerder
vertragen dan versnellen. 
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sterftecijfer normaal. Het geboortecijfer was echter maar
de helft van wat men op grond van de dichtheid aan bevers
mocht verwachten (Nolet & Baveco, 1996). Omdat bever-
vallen op de waterlijn moeten staan was het vangen en
merken van in de Biesbosch geboren bevers vanwege het,
zij het geringe, getijdenverschil vrijwel onmogelijk en
werd dat na een aantal pogingen gestaakt. Door geboorte
en sterfte onder de uitgezette bevers nam het aandeel on-
gemerkte bevers steeds verder toe, hetgeen de aantal-
schattingen bemoeilijkte. Tot en met 1999 werden de be-
vers integraal geteld en in 1993 en 1998 werd bovendien
de ligging van alle territoria bepaald (Rosell & Nolet,
1997; Campbell et al., 2005). Deze metingen werden in
2004 herhaald zoals hieronder beschreven.
Bevers leven in familiegroepen, bestaande uit twee ouders
met hun jongen van het jaar (juvenielen), van 1 jaar oud
(jaarlingen) en soms van 2 jaar oud (subadulten). De fa-
miliegroepen bezetten territoria die ze begrenzen met
geurmerken (Rosell & Nolet, 1997). Bij een sequentiële
uitzetting zoals in de Biesbosch, zullen bevers naar ver-
wachting eerst de goede plekken bezetten. Wanneer alle
goede leefgebieden zijn bezet, zullen de dieren zich gaan
vestigen op de minder goede plekken. Bevers die als eer-
ste werden uitgezet eisten inderdaad grotere en betere ter-

ritoria op dan de dieren die later werden uitgezet (Nolet
& Rosell, 1994). De grootte van de territoria halveerde
grofweg jaarlijks, naarmate er meer en meer dieren in het
gebied werden uitgezet. Maar ook na enkele jaren waren
de eerst uitgezette dieren nog steeds in het bezit van gro-
tere territoria, dan de bevers die later gekomen waren. Het
originele vestigingspatroon heeft waarschijnlijk een lang-
durige invloed op de territoriumgroottes van de verschil-
lende families (Campbell et al., 2005). Kennis over de lig-
ging van de territoria maakt het eenvoudiger om de groot-
te van de populatie te bepalen. Daarom werden van febru-
ari tot en met april 2004 de oevers van de Brabantse en
Sliedrechtse Biesbosch afgevaren. Bij elke opgang werd
gecontroleerd of er zich verse geurmerken bevonden.
Geurmerken werden gemerkt met een stokje om te bepa-
len of ze later werden ververst. Deze geurmerken zijn met
GIS in kaart gebracht en op grond daarvan zijn de territo-
riumgrenzen getekend (figuur 1). In de Brabantse Bies-
bosch bleken zich 23 territoria te bevinden, in de Dordtse
Biesbosch 1 (mogelijk 2) en in de Sliedrechtse Biesbosch
wordt uitgegaan van 4 territoria (mogelijk 5). Deze terri-
toria hadden een gemiddelde grootte van 8,7 km oever-
lengte ± 3,1 SE. In 1993 waren er 13 territoria met een ge-
middelde grootte van 12,8 km oeverlengte ± 1,5 SE (Nolet

Figuur 1 Globale ligging
van de beverterritoria in
de Brabantse Biesbosch in
2004 gebaseerd op de ver-
spreiding van geurmerken
en aanvullende observa-
ties van bevers. De gege-
vens uit de Dordtse en
Sliedrechtse Biesbosch
waren onvoldoende om
territoriagrenzen te trek-
ken, maar hier liggen naar
schatting nog res-
pectievelijk 1(2) en 4(5)
territoria.

Figure 1 Beaver territories
in the Biesbosch in 2004
based on scent mounds.
In the nortwestern part
another 5, possibly 7, ter-
ritories are located.
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Levensvatbaarheid van de populatie
De populatie bevers in de Biesbosch groeide aanvankelijk
langzaam vergeleken met uitzettingen van bevers elders.
Omdat de Biesbosch het bezinkputje is van twee in het
verleden zwaar verontreinigde rivieren (Maas en Rijn),
ontstond het vermoeden dat de bevers last ondervonden
van de vervuiling van met name cadmium. Inderdaad wer-
den in de Biesbosch (zeer) hoge cadmiumconcentraties
aangetroffen in zowel de bast van wilgen – het stapelvoedsel
van bevers in de winter – als in de haren en nieren van de
bevers. Deze verschilden echter niet van de concentraties
die langs de Mulde, een zijrivier van de Elbe, werden ge-
meten en waar de bevers wel goed reproduceerden. Het
lijkt dus onwaarschijnlijk dat vervuiling de oorzaak is van
de geringe voortplanting (Nolet et al., 1994a).  
Een andere hypothese is dat de geringe voortplanting in
het eerste decennium na het begin van de herintroductie
te wijten is aan een eenzijdig voedselaanbod dat hoofd-
zakelijk uit wilgen bestaat (Nolet, 1994). De kwaliteit van
de wilgenbladeren, bijvoorbeeld het fosforgehalte, piekt
vlak na het uitlopen om daarna snel terug te lopen. Het
moment van uitlopen van de wilgen is sterk tempera-
tuursafhankelijk. Het voortplantingssucces blijkt over
1989-1999 negatief gecorreleerd met de voorjaarstempera-

& Rosell, 1994). De territoria lijken dus kleiner te zijn ge-
worden, maar door de grote spreiding is dit niet signifi-
cant (χ2 = 0,41; df = 1). 
Bevers foerageren ‘s nachts en liggen overdag in hun
burcht of op legers. Van mei tot en met september 2004
werden er ‘s avonds simultaan observaties verricht voor
de bekende dagrustplaatsen in een territorium. Wanneer
een bever werd gezien, werd genoteerd of het een
(sub)adult, jaarling of juveniel betrof en werd zijn route
ingetekend. Naderhand werden deze routes vergeleken
om dubbeltellingen te achterhalen. In totaal werden 110
individuen geteld.
Het Nationaal Park De Biesbosch bestaat uit de Brabant-
se, Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch. De draagkracht
van dit gebied – het aantal bevers dat het duurzaam kan
herbergen – is naar schatting 190 bevers, juvenielen niet
meegerekend (Nolet & Baveco, 1996). Vanuit de Brabant-
se Biesbosch waar ze zijn uitgezet, hebben de bevers zich
langzaam verspreid naar de andere delen van het Natio-
naal Park en in sommige gevallen zelfs naar gebieden bui-
ten de Biesbosch (figuur 2). In de Dordtse en de Slie-
drechtse Biesbosch planten deze dieren zich sinds kort
voort en mogelijk is dat ook al buiten de Biesbosch ge-
beurd.

Figuur 2 Verspreiding van
de bever in en rond de
Biesbosch. Op atlasblokni-
veau (5 x 5 km) is weerge-
geven waar in de periode
2000-2005 beversporen
en/of bevers zijn aange-
troffen.

Figure 2 Occurence of
beavers in and around the
Biesbosch (2000-2005).
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tuur, waarbij de bevers alleen in een koud voorjaar (1996)
een normaal reproductieniveau halen. Dit suggereert dat
de bevers aanvankelijk in warme voorjaren relatief gezien
te laat zwanger waren om van de kwaliteitspiek te profite-
ren (Nolet et al., 2005). Gelukkig nam het voortplantings-
succes toe met de jaren sinds de uitzetting. De bevers lijken
zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving, door wel-
licht eerder te paren of door met meer succes aanvullen-
de voedselbronnen aan te boren (Nolet et al., 2005). Ver-
dere details over geboorte- en sterftecijfers worden elders
gegeven (Nolet, 1995; Niewold & Lammertsma, 2000;
Spitzen - van der Sluijs, 2005). 
In kleine populaties, en dus ook in een kleine startpopula-
tie na een herintroductie, spelen stochastische (kans)-
processen een belangrijke rol in de populatiedynamiek.
Om de kans op uitsterven van een kleine populatie te
schatten wordt vaak de populatieontwikkeling gesimu-
leerd (Gilpin & Soule, 1986; Lacy, 1993/1994). Uit een eer-
dere analyse van de uitsterfkans bleek dat de geïsoleerde
Biesboschpopulatie nog kwetsbaar was door de lage re-
productie (Nolet & Baveco, 1996).

Voor een analyse van de levensvatbaarheid van de bever-
populatie in de Biesbosch (de kans op handhaving op de
langere termijn) is gebruik gemaakt van het populatie-
simulatiemodel VORTEX (www.vortex9.org/vortex.html). Om
te voorkomen dat in het model de mortaliteit te hoog
wordt ingeschat doordat levende bevers worden gemist,
moet rekening worden gehouden met een trefkans: de
kans om bevers te zien. Deze kans werd geschat door het
getelde aantal bevers in 2004 te ijken naar het berekende
aantal, uitgaande van de tot 1999 waargenomen geboorte
en sterfte (figuur 3). Hieruit werd de trefkans van (sub)-
adulten en juvenielen geschat op 95% en dat van jaarlin-
gen op 76% (Spitzen - van der Sluijs, 2005).

Verspreiding en de vorming van een
metapopulatie
Dispersie speelt bij de populatieontwikkeling een crucia-
le rol. Bij bevers betreft dit meestal tweejarige dieren (Hei-
decke, 1984; Hartman, 1994). Op basis van gegevens over
de periode 1996–1999 en uit 2004 is gebleken dat de dis-
persie ongeveer 2% van de gehele populatie bedraagt, wat
neerkomt op ongeveer 27% van de tweejarige dieren in de
populatie. Het gaat hierbij alleen om succesvolle disper-
sers: dieren die ergens aangekomen én waargenomen
zijn. Waarschijnlijk ligt het aantal tweejarige dieren dat de
populatie verlaat veel hoger. Voor de modelberekeningen
is dit percentage op 60 gezet. 
Dispersie draagt momenteel waarschijnlijk nog weinig bij
aan het tot stand komen van een metapopulatie (het ge-
heel van deelpopulaties waartussen uitwisseling plaats-
vindt), omdat de uitgezwermde dieren geen partners kun-
nen vinden. Het is wel te verwachten dat hierin een veran-
dering mogelijk is, maar onduidelijk is nog hoe die eruit
zal zien. Daarom zijn vier verschillende scenario’s door-
gerekend, die verschillen in de mate van dispersie en in
het al dan niet ontstaan van populaties rondom de Bies-

Figuur 3 Aantalsontwik-
keling van de populatie
bevers in de Biesbosch,
onderverdeeld in
(sub)adulten, jaarlingen
en juvenielen. 1995-1999
zijn gebaseerd op tellin-
gen, 2000-2004 op bere-
keningen op grond van
eerder waargenomen ge-
boorte en sterfte. Los-
staand ter vergelijking het
getelde aantal in 2004,
gecorrigeerd voor de tref-
kans.

Figure 3 Population deve-
lopment of beavers in the
Biesbosch, (S)A =
(sub)adults, JRL = year-
lings, JUV = juveniles.
1995-1999 based on
counts, 2000-2004 based
on calculations using ob-
served birth and death ra-
tes. Separately, (correc-
ted) counted number in
2004 for comparison.
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dit scenario sterft de deelpopulatie in de Biesbosch uit, maar
de metapopulatie overleeft doordat de (deel)populatie in de
‘rest van Nederland’ zich kan handhaven. Scenario 4 geeft
dieren ook de kans om naar de Biesbosch terug te keren,
waarbij eenzelfde percentage van de tweejarigen vertrekt
van de ene deelpopulatie naar de andere. De additionele
sterftekans van de migrerende dieren is gesteld op 50%. Nu
er sprake is van wederzijdse uitwisselingen wordt een echte
metapopulatie gemodelleerd. Onder dit scenario is de kans
op uitsterven van de Biesbosch populatie 0%. De gemiddel-
de groeisnelheid is 11,5% per jaar  en de populatie bereikt na
62 jaar de draagkracht van het gebied (figuur 4). 

Effecten van bevers op ooibossen
De Biesbosch bestaat hoofdzakelijk uit doorgeschoten
voormalige wilgengrienden met slechts hier en daar,
vooral langs de spaarbekkens, andere boomsoorten dan
wilgen. Uit eerder onderzoek in de Brabantse Biesbosch
was al naar voren gekomen dat de bevers het hele jaar
door, dus ook in het voorjaar en de zomer voornamelijk
houtige gewassen eten, vooral struikwilgen (Nolet et al.,
1995). Daarnaast worden niet-wilgen als vogelkers (Prunus

bosch. Per scenario werd de populatieontwikkeling gesi-
muleerd over een periode van 100 jaar.
Het uitgangspunt van scenario’s 1 en 2 is één enkele popu-
latie, namelijk in de Biesbosch. In scenario 1 is er geen
emigratie of immigratie. De fractie tweejarige dieren die
overlijdt is, op basis van de hierboven beschreven ijking,
simpelweg gesteld op 38%. Onder dit scenario neemt de
populatie met gemiddeld 6,6% per jaar toe. De populatie
zal niet uitsterven en na ongeveer dertien jaar constant in
aantal blijven met een gemiddelde populatiegrootte van
189 dieren van 1 jaar of ouder. Deze grootte is vrijwel ge-
lijk aan de draagkracht van het gebied. In scenario 2 is er
wel emigratie maar geen immigratie. Dit vertrek van die-
ren uit de populatie is gemodelleerd door de tweejarige
dieren een additionele mortaliteit van 20% te geven (de
vertrokken dieren worden als verloren beschouwd voor de
populatie). De gemiddelde groeisnelheid van de populatie
is lager (0,8%), maar ook in dit scenario sterft de popula-
tie niet uit. De gemiddelde populatiegrootte na 100 jaar is
dan 143 individuen van 1 jaar of ouder. Wanneer meer jon-
ge dieren de populatie verlaten, gesimuleerd door een ad-
ditionele sterftekans van 50%, zonder dat immigratie op
gang komt, sterft de populatie na 31 jaar uit.
De overlevingskansen van een kleine, geïsoleerde popula-
tie kunnen aanzienlijk toenemen wanneer zij deel uit gaat 
maken van een metapopulatie. In scenario’s 3 en 4 is aan-
genomen dat naast de bronpopulatie in de Biesbosch een
tweede deelpopulatie aanwezig is elders in Nederland. De
variatie in de omgevingsomstandigheden voor beide deel-
populaties is gelijk verondersteld. Het percentage volwas-
sen vrouwtjes dat aan de voortplanting deelneemt is in de
Biesbosch deelpopulatie 45; voor de andere deelpopulatie
is dit percentage gesteld op 68, zoals ook gebruikt in de
analyses van Nolet & Baveco (1996). In scenario 3 zijn wel
vertrekkende, maar geen terugkerende dieren. De ver-
trekkende dieren ondervinden geen extra sterfte. Onder Jaren (0 = 2004)
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Figuur 4 Gesimuleerde ont-
wikkeling van de bever-
populatie in de Biesbosch
als deze onderdeel is van
een metapopulatie (scena-
rio 4).

Figure 4 Simulated deve-
lopment of beaver popula-
tion in the Biesbosch
when this is part of a me-
tapopulation (scenario 4).
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padus), hazelaar (Corylus avellana), es (Fraxinus excelsior) en
zwarte els (Alnus glutinosa) veel vaker aangevreten dan men
op grond van hun voorkomen zou verwachten. De hypo-
these was dat bevers deze laatste boomsoorten gebruiken
als bron voor mineralen waar wilgen arm aan zijn, onder-
meer natrium en fosfor (Nolet et al., 1994b). Om te zien of
de voorkeur een relatie had met de jaarcyclus, werden
twee proefvlakken uitgezet op plekken rijk aan deze
boomsoorten, één langs een spaarbekken en de ander in
een griend met relatief veel zwarte elzen. Deze proefvlak-
ken werden een jaar lang, van mei 2002 tot en met april
2003, éénmaal per maand bezocht om alle houtige ge-
wassen (met diameter >3 cm) op vraat door bevers te con-
troleren. Vraat werd gemarkeerd, zodat steeds alleen
nieuwe vraat werd vastgesteld.
De bevers blijken opnieuw een significante voorkeur te
hebben voor vogelkers en hazelaar, terwijl ze schietwilgen
(Salix alba) in deze plots mijden (tabel 1). 
Met een multiple logistische regressie werd de kans op
vraat berekend in afhankelijkheid van boomsoort, (twee-
maandelijkse) periode, stamdiameter en afstand tot de
oever. Meidoorn (Crataegus monogyna) werd niet in dit mo-

Tabel 1 Aantal aanwezige
houtige gewassen en wel-
ke daarvan in het studie-
jaar door bevers zijn aan-
gevreten in twee proef-
vlakken. ln Q is een index
van de selectiviteit (posi-
tief duidt op voorkeur, ne-
gatief op afkeer). *p <
0.05; **p < 0.01; ***p <
0.001; χ2-verdeling.

Table 1 Abundance of
woody species and their
use by beavers during the
year of study.

Soort Aanwezig Gebruik Aanwezig Gebruik ln Q
Proefvlak 1 (%) (%)
Schietwilg Salix alba Sa 122 3 32.3 2.9 -2.76***
struikwilgen Salix spp. Ss 9 - 2.4 0.0 -
Hazelaar Corylus avellana Ca 121 49 32.0 48.0 0.67**
Es Fraxinus excelsior Fe 18 10 4.8 9.8 0.78
Canadese populier Populus x canadensis Pc 25 6 6.6 5.9 -0.12
Vogelkers Prunus padus Pp 25 21 6.6 20.6 1.30***
Zomereik Quercus robur Qr 16 4 4.2 3.9 -0.08
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna Cm 34 9 9.0 8.8 -0.02
Gewone vlier Sambucus nigra Sn 8 - 2.1 0.0 -

Proefvlak 2
Schietwilg Salix alba Sa 55 8 72.4 50.0 -0.96
Zwarte els Alnus glutinosa Ag 21 8 27.6 50.0 0.96

Foto Vilmar Dijkstra
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verpopulatie in de Biesbosch levensvatbaar is, vooral als
de verwachte uitwisseling met omliggende gebieden tot
stand komt. Inmiddels vestigen zich al bevers in de om-
geving van de Biesbosch. Daarnaast zijn er bevers uitgezet
rond het Natuurpark Lelystad, in de Gelderse Poort en in
Limburg, zodat langzaam een heel netwerk van bever-
populaties in Nederland aan het ontstaan is (Sluiter,
2003). 
In en rond de Biesbosch staat een aantal veranderingen op
stapel. In de Noordwaard van de Brabantse Biesbosch zijn
al delen ontpolderd voor de ontwikkeling van natte natuur
en soortgelijke plannen bestaan ook voor het Eiland van
Dordrecht. Hoe deze gebieden eruit komen te zien hangt
ook af van de invulling die men zal geven aan Ruimte voor

del meegenomen omdat deze soort sterk ruimtelijk ge-
klonterd voorkwam. Het proefvlak langs het spaarbekken
(1) wordt vooral bezocht in het zomerhalfjaar en met
name hazelaar vertoont dan een piek in de kans om aan-
gevreten te worden. De interactie tussen soort en periode
is echter niet significant. Het proefvlak in het griend (2)
daarentegen wordt vooral bezocht in het winterhalfjaar,
met vraat aan zwarte elzen in de eerste en aan schietwil-
gen (kronen van omgevallen bomen) in de tweede helft
van de winter. Hier was de interactie tussen soort en pe-
riode wel significant (figuur 5).  

Discussie en conclusie
Het idee achter de herintroductie van de bever in de Bies-
bosch was tweeledig: het terugbrengen van een in Neder-
land uitgestorven soort en het herstel van de ecologische
rol van de bever.
Het eerste doel lijkt gehaald. De populatie in de Biesbosch
groeit en er zijn tekenen dat inbreiding plaatsvindt door
opsplitsing van territoria. In 2004 was de stand naar
schatting gelijk aan de helft van de berekende draagkracht
van het gebied, zowel gemeten naar het aantal territoria
als naar het aantal individuen van 1 jaar of ouder. De hier
gepresenteerde gegevens duiden er verder op dat de be-
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Figuur 5 Kans op vraat
door bevers gecorrigeerd
voor stamdiameter en
afstand tot de oever
middels multiple logisti-
sche regressie (afkortin-
gen van boomsoorten in
tabel 1).

Figure 5 Probability of
browsing by beaver cor-
rected for diameter and
distance to the shore by
multiple logistic regres-
sion (abbreviations of
tree species in table 1).

Foto Joop van Osch
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Bevers zijn, met de juiste
voorbereiding, goed te fo-
tograferen. Hun gezichts-
vermogen is niet zo goed,
dus als je uit de wind zit
heb je een goede kans dat
je ze voor de lens krijgt.
Deze jonge bever kwam
zelfs even nieuwsgierig
een kijkje nemen bij een
collega fotograaf die iets
verderop zat. Op de foto
duikt het dier juist onder
in het spiegelgladde wa-
ter, wat een dynamisch
beeld oplevert.
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de Rivier, maar de verwachting is dat dit project per saldo
zal leiden tot een toename van geschikt habitat en dus van
de draagkracht voor bevers. Met het Kierbesluit Haring-
vlietsluizen is een begin gemaakt om het getij weer (iets)
meer invloed te geven in de Dordtse en Brabantse Bies-
bosch. Als de getijamplitude toeneemt van de huidige 30
tot 100 centimeter zal dit leiden tot een groter oppervlak
aan pioniervegetaties, die de bevers wellicht gaan gebrui-
ken als voedselbron, net als langs andere Europese rivie-
ren het geval is. Grote problemen met de toegenomen wa-

terpeilfluctuaties worden niet verwacht (zie ook Zonne-
veld 2000): een bever die zich in 1995 langs de Oude Maas
bij Rhoon heeft gevestigd heeft hier dagelijks te maken
met een getijamplitude van ruim 100 centimeter. De
burcht ligt hoog op de oever en de ingang is met hout en
modder versterkt, zodat de kamer droog en de ingang on-
der water blijft.     
Wat het tweede doel betreft is de verwachte verrijkende in-
vloed van de bevers op de ooibossen nog gering. De be-
vers bouwen in het zoetwatergetijdengebied geen dam-
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hebben overleefd. Dit beeld overheerst ook elders in de
Biesbosch. 
Onze conclusie is dat de bevers zich succesvol gevestigd
hebben in de Biesbosch, maar dat zij niet de verrijkende
invloed zullen hebben op de grienden die men voor ogen
had. In hun zoektocht naar aanvullende voedselbronnen
verminderen bevers het aanbod zaadbomen en zullen ze
de successie naar een soortenrijker hardhoutooibos eer-
der vertragen dan versnellen.
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men, omdat het water heen en weer beweegt. Alleen in de
binnendijks gelegen voormalige kreken worden af en toe
kleine dammen gebouwd. De invloed van de bevers moet
dus vooral van hun vraat komen. Het stapelvoedsel van
de bevers wordt gevormd door struikwilgen, zoals Duitse
dot (Salix dasyclados), amandelwilg (S. triandra) en katwilg
(S. viminalis), waarvan ze vooral over het water hangende
exemplaren eten (Nolet et al., 1994b). De hergroei van de
wilgen is zo sterk dat de bevers daar gemakkelijk van zou-
den kunnen leven (Nolet & Rosell, 1994). Met het eten
langs de waterkant dragen de bevers niet bij tot het open
maken van de grienden. Als ze wel veel schietwilgen in de
grienden zouden omknagen is het trouwens maar de
vraag of ze daarmee een verrijkende invloed zouden heb-
ben. Nu al vallen veel schietwilgen om door stormen. Wat
volgt is geen nieuwe boomontwikkeling, maar een woe-
kering van grote brandnetel (Urtica dioica) en steeds meer
reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). De bevers krui-
pen wel de oever op om bomen anders dan wilgen op te
sporen (Nolet et al., 1994b). Deze andere boomsoorten
worden sterk aangevreten. Op 1 juni 2005, drie jaar na de
start van de registratie van vraat, bleek 76% van de aanwe-
zige vogelkers in proefvlak 1 de vraat door bevers niet te

bosch. The Biesbosch is located in the estuary of the
Rhine and Meuse, and the riparian woods are heavily
dominated by willows. In 2004 an estimated 115 beavers
were present, divided over 28 territories. The population
seems to be viable in the long run when it will probably be
part of a larger metapopulation. The territories were rela-
tively large (on average 8.7 km of bank length). Beavers
appear to seek for non-willow tree species. By eliminat-
ing these relatively rare tree species, beavers seem to re-
tard rather than enhance the succession of the former
willow coppices into a more mixed floodplain forest.

Summary
Population development and impact of
beavers in the Biesbosch
B a r t  N o l e t ,  A n n e m a r i e ke S p i t z e n ,  J e r o e n  v a n

L e i j s e n  &  V i l m a r  D i j k s t r a

population viability, re-introduction, tree selectivity

In 1988 a programme started to reintroduce beavers in
the Netherlands. Aim of the programme was to establish
a viable population and restore the ecological function of
beavers. In total 42 beavers were released in the Bies-
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