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De eerste nieuwsbrief van het jaar 2001 en van de hand van de nieuwe redactrice. Het blijkt een stuk 
llfoeilijker een nieuwsbrief in elkaar te zetten dan ik dacht; petje af voor bladen zoals de Zoogdier! Dat maakt 
het voor mij wel tot een leuke uitdaging.Veel plezier met het lezen van het resultaat. Leuke plaatjes en stukjes 
zijn uiteraard nog altijd welkom. 
De redactie 

BERICHTEN VAN HET BESTUUR 
Bestuursm utatie 
In augustus 2000 heeft Teun Baarspul zijn 
functie als secretaris van de BWN -VZZ en als 
redacteur van deze nieuwsbrief neergelegd. Hij 
vertrok in die maand voor een jaar naar 
Amerika om zich te verdiepen in natuur-
. educatie. Maja Roodbergen neemt de 
bestuursfunctie van Teun over en heeft zich 
tevens bereid verklaard het redacteurschap van 
de nieuwsbrief op zich te nemen. 
Nieuwsbrief 
De meeste leden zal het zijn opgevallen dat er 
eind 2000 geen nieuwsbrief is verschenen. Na 
het vertrek van Teun bleek het niet mogelijk om 
het 2de nummer van 2000 samen te stellen. Maja 
~am dan wel de taken van Teun over; maar zij 
was voor haar studie een aan tal maanden in het 
buitenland. De andere bestuursleden zagen geen 
kans om zelf de nieuwsbrief samen te stellen en 
te versturen, waarvoor onze excuses. 

GEZOCHT/ 
Vilmar wil de functie van voorzitter neerleggen. 
Daarnaast zou de beverwerkgroep nog een extra 
bestuurslid goed kunnen gebruiken. 
Daarom zijn wij per direct op zoek naar: 

een nieuwe voorzitter; 
een extra algemeen bestuurslid. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
Vilmar 026-4431826 (P) of 
026-3705318 (w) 
Vilmar blijft overigens wel in het bestuur. 

UITNODIGING ALGEMENE 
LEDENVERGADERING BWN 

Datum: 
28 april 2001. 
Tijd: 
11.00 u . 
Plaats: 
Het G.r.oel1H uis in P~oe:r.mond, 
Godsweerderstraat 2. 
Dit is een zijweg van de straat waar het NS
station aanligt (Godsweerdersingel). Als je het 
station uitkomt steek je de straat over en ga je 
naar rechts. Bij de oude Ambachtsschool links 
af. Zie ook kaartje naar het GroenHuis. 
Pro grain m a: 
In het: ochtcnddccl opent Vihnar de 

: bijeenkomst. Vervolgens worden de laatste 
ontwikkelingen in het kort besproken en de 
Limburgse vindplaatsen van bevers onder de 
loep genomen. 
Daarna is er gelegenheid om je boterhammen op 

. te eten met een kop koffie of thee. 
Vanuit het GroenHuis zullen we naar een plek 
gaan waar je geen bever zou verwllch ten. H et is 
een plek waar al twee keer een dode bever is 
gevonden en nu ook een levende is 
waargenomen. H et gebied ligt in de gemeente 
Heel en wordt Leerkesven genoemd. Daar 
kunnen we een uurtje tot anderhalf rondlopen. 
Als er belangstelling is kunnen we daarna nog 
naar het natuurgebied I<.oningssteen gaan. 



NIEUWS UIT DE BIESBOSCH 
monitoring 
Hoogstwaarschijnlijk gaan we dit zomerseizoen 
weer beginnen met monitoring in de Biesbosch. 
De methode staat nog niet helemaal vast, maar 
zal in ieder geval anders zijn dan de voorgaande 
jaren. Dat neemt niet weg dat er weer veel te 
genieten zal zijn. In april krijgen (potentiële) 
tellers bericht wanneer het één en ander plaats 
zal vinden en kunnen zij zich opgeven om mee 
te werken. 
dode bevers 
In 2000 werden twee bevers dood in de 
Biesbosch aangetroffen. Freek Niewold (Alterra) 
zag tijdens een bezoek aan enkele studenten die 
aan beverratten werken, een dode bever langs 
drijven. Eerder in het jaar werd het lijk van een 
bever gevonden zonder huid en kop. 
Waarschijnlijk hebben recreanten het dier vers 
dood gevonden en hebbenl1em gevild en 
onthoofd. We gaan er tenIDinste maar van uit 
dat het dier niet moedwillig voor de trofeeën is 
gedood. 
Eind januari 2001 werd door recreanten een 
gewonde bever aangetroffen. Die namen aan dat 
dit een echt noodgeval was, aangezien ze 112 
belden. Uiteindelijk werd de brandweer 
ingeschakeld die met een nogal krachtige boot de 
gewonde ophaalde. De patiënt werd naar een 
naburige dierenarts gebracht. Daar bleek het dier 
een wond aan de achterkant te hebben, die 
mogelijk veroorzaakt was door een schroef van 
een boot. Helaas is het niet uit de narcose 
wakker geworden. Wel bleek dat het dier een 
transponder droeg, wat betekent dat hèteen 
bever is die ooit in de Biesbosch is uitgezet. Voor 
diegenen die tijdens de beginjaren hebben 
meegewerkt aan het zenderonderzoek en de toen 
uitgezette bevers bij naam kennen; het gaat om 
Alvis, een mannetje dat eind 1989 als juveniel in 
de Biesbosch werd uitgezet. Hij werd voor het 
laatst in juli 1993 gezien, maar is toen blijkbaar 
zijn oormerken verloren, waardoor hij al die 
jaren als voor ons onbekende bever toch met 
enige regelmaat is waargenomen. 
Vilmar Dijkstra 

TWEEDE EUROPESE 
BEVERSYMPOSIUM IN POLEN 
Van 27 september tot en met 30 september 2000 
werd in Bialowieza het 2de Europese 
Beversymposium gehouden. In totaal was een 

60-tal beveroiogen op het symposium aanwezig 
uit alle windstreken van Europa. Daarnaast was 
er één Amerikaanse afgevaardigde. , 
Er waren helaas erg veel praatjes over de 
verspreiding van .de bever in de verschillende 
landen en de problemen die dat op kan leveren. 
In ieder geval werd het duidelijk dat het goed 
gaat met de bever in Europa. 
Naast het lezingendeel kon er ook genoten 
worden van het P oólse buitenleven, dankzij een 
excursie in het beroemde oerbos en een excursie 
naar de Biebrza-vallei.In het laatste gebied 
hadden de bevers te kampen met"' extreme 
droogte. Veel beekjes lagen droog of nagenoeg 
droog, wat tot gevolg had dat bevers verhuisden 
of de bodem van de' watergangen verder 
uitgroeven om toch water voor de deur te 
houden/krijgen. 
In 2003 zal de VZZ het derde Europese 
beversymposium organiseren in Nederland. Met 
enkele Amerikaanse collega's is overéén 
gekomen dat dit tegelijkertijd heJ: tweede Euro
Amerikaanse bevercongres zal worden. De 
BWN-VZZ zal een belangrijke bijdrage aan de 
organisatie moeten leveren. Ik. doe hierbij dan 
ook een oproep aan mensen die bij de organisatie 
willen helpen zich te m~lden. We zijn met name 
op zoek naar iemand die de organisatie wil 
leiden, daarbij wordt eraan' gedacht om financiën 
te zoeken waarmee deze persoon betaald kan 
worden. 2003 Lijkt ver weg, maar voor je het 
weet is het alweer zover, dus pak de telefoon en 
geef je op!! 
Vilmar Dijkstra 026-4431826 (P) of 026-3705318 
(w) , 
F / .. 

FIBERTJES 
Fibertjes is een rubriek voor korte mededelingen. 

VONDST BOTMATERIAAL 
AUTHENTIEKE NEDERLANDSE 
BEVER 
16 Februari jongstleden liep ik lan:gs een zand-
en grindafgraving langs de IJssel bij Giesbeek, 
toen mijn oog viel op een bot aan de waterkant. 
Bij nadere inspectie van het oude bot (het was 
geheel donkerbruin) bleek het om een dijbeen te 
gaan. Het viel mij op dat het wel erg veel leek op 
een dijbeen van een bever. Thuisgekomen het 
bot vergeleken met enige literatuur en daaruit 
bleek dat het inderdaad een dijbeen van een 
bever betrof. Gezien de algehele toestand van het 



bot (o.a. de zeer donkere kleur) lijkt het toch 
behoorlijk oud te zijn. 
De bever zoals we die nu kennen, bestond al in 
het Pleistoceen (10.000 tot 2,2 miljoen jaar 
geleden), maar waarschijnlijk is dit bot eerder 
enkele honderden tot enkele ,duizenden jaren 
oud en afkomstig van een dier dat langs de ijssel 
leefde in het Holoceen (10.000 jaar geleden tot 
nu). 
Bevers kwamen vroeger in nagenoeg alle natte 
gebieden van Nederland voor, maar resten 
worden volgens de Werkgroep Pleistocene 
Zoogdieren zelden bij opgravingen en 
zand! grindwinning aangetroffen. Toch aardig 
om zelf een deel van een originele Nederlandse 
bever te vinden. 
Vilmar Dijkstra 

BEVERTELLING FLEVOLAND 
In 1999 vond in Flevoland de eerste provinciale 
bevertelling plaats. Toen werden minimaal 8 
bevers in het vrije veld waargenomen. Besloten 
werd om de telling in 2000 te herhalen en dan 
twee keer te tellen. 

liet enthousiasme om bevers te tellen was na een 
informatieve lezing van Vilmar Dijkstra over 
bevers en bevers tellen weer groot. Gewapend 
met formulieren en verrekijkers trokken de 
tellers uiteindelijk op vrijdagavond 16 juni het 
natuurpark van Lelystad in. Nadat iedereen zich 
geïnstalleerd had op zijn tuinstoel of in een boot 
kon de catering gaan draaien. Bij iedereen werd 
koffie/thee of fris geserveerd. Rond 20.30 uur 
lieten de eerste bevers zièh zien en zij zwoI11.DJ.ert 
vervolgens flink heen en weer. Op 
zaterdagavond 17 juni is vervolgens bij de 
bekende verblijfplaatsen langs de Lage Vaart en 
bij Almere gepost. 
De tellingen zijn in 21 en 22 juli herhaald 
waarna de balans van het minimum aantal bevers 
is opgemaakt. Onderscheid is gemaakt tussen 
bevers binnen de omheining van het 
beververblijf, bevers buiten de omheining maar 
in het natuurpark, en dieren buiten het 
natuurpark. Het minimum aantal dieren per 
deelgebied is: 6, 7 en 4. 
In het beververblijf is een dier met een oormerk 
waargenomen. De bever met een groen oormerk 
bleek een vrouwtje te zijn dat in 1994 geboren is. 
Later werd hier een volwassen dier met jong 
gezien. Of dit weer het vrouwtje met oormerk 
was is onduidelijk. 

Ook in 2001 zullen de tellingen weer 
plaatsvinden. Heb je interesse om mee te doen, 
meld je dan bij mij aan. 

Dank 
Alle 17 tellers bedankt voor de inzet! Ook het 
Flevo-landschap wordt bedankt voor het 
beschikbaar stellen van boten. De Nationale 
Postcodeloterij ondersteunde de telling 
financieel. 
Jeroen Reinhold 

BEVERS OBSERVEREN BIJ DE 
SWALM 
Naar aanleiding van een oproepje in de vorige 
Castor is een aantal mensen op zoek gegaan naar 
bevers bij de Swalm. Hieronder een fragment naar 
aanleiding van deze zoektocht. 

ZOEKEN NAAR EEN HAAR IN EEN 
BERG VAN SCHAAFSEL. 
In Limburg duiken steeds meer houtsculptures 
op langs de waterkant. De ware meester van 
deze kunstwerken is al vlug aan te wijzen. 
Alleen het zien van deze kunstenaar is een sterk 
staaltje op zich. Een beetje verlegen houdt hij 
zich op de achtergrond. Slechts enkele mensen 
hebben het genoegen gehad hem waar te nemen. 
Om hem aan het werk te zien is nog niemand 
echt gelukt. Tevergeefs zijn er posten opgesteld 
langs de Swalm. We zullen het even moeten 
doen met de kunstwerken die deze kunstenaar 
achterlaat. Over de herkomst van de kunstenaar 
is evenmin iets bekend~ Veel laat 4ijn~~t los, ()f 
toch 'wel?' Een g~t~~i~d oog kan toch enig spoor 
van de bever vinden. Met enige oefening kan 
iedereen het. Zoek een recente knaagboom van 
enige omvang op. Ga in adoratie op de knieën, 
schuif voorzichtig het schaafsel laag voor laag 
weg en let dan op eventuele harde draadjes. 
Ziedaar een souvenir van de kunstenaar himself, 
een haar. Een echte beverhaar. 
Met deze haar in handen kunnen we met enige 
zekerheid straks de afstamming van deze bever 
vaststellen. 

De hierboven beschreven handelingen staan 
bekend als de Olaf-methode welke is beproefd in 
Herzogenrath en in Zweifall (D). 
Wouter Jansen 
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te Roermond (zie kaartje) 
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