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EN NATUURPUNT

Bevers in 
kanalen: wat is 

de schade?
Achtertuin als 
habitat voor  
wilde dieren

Veilig over- 
steken voor  

de otter



INTERVIEW MET GIJS KURSTJENS, BEVERDESKUNDIGE 

Samenwerken met de bever
Gijs Kurstjens werkt vanuit zijn eigen 

ecologisch adviesbureau voor diverse 
rivier- en beekprojecten. Hij heeft een 
brede kennis van landschapsecologie 

en veel ervaring met inrichting, beheer 
en monitoring van deze projecten. Mede 
op zijn initiatief zijn herintroducties van 

bever, otter, boomkikker en edelhert 
uitgevoerd. 

Hoe ben je in aanraking gekomen 
met de natuur?
Nadat ik (in 1969) ben geboren in Helmond, 
ben ik opgegroeid in Nijmegen. Daar ben ik 
lid geworden van de Nederlandse Jeugd-
bond voor Natuurstudie (NJN). Ik voelde 
me daar meteen thuis. Zonder regels kon-
den we het lekker zelf uitzoeken. Dit droeg 
enorm bij aan mijn kennis en ervaring met 
de natuur en deed mij besluiten om ecolo-
gie te gaan studeren aan de Universiteit in 
Nijmegen. 

Voor college ging ik vaak broedvogels tel-
len in de uiterwaarden rondom Nijmegen. 
De op handen zijnde dijkverzwaring heeft 
geleid tot het oprichten van actiegroep 
‘Wilde Marjolein’. Dit heeft mij in con-
tact gebracht met de schrijvers van Plan 
Ooievaar en de daaruit voortkomende ARK 
Natuurontwikkeling (destijds Stichting Ark 
genoemd). Een stichting die zich bezig-
houdt met innovatie op het gebied van 
inrichting en beheer.

Hoe ben je in contact gekomen met 
de bever?
Begin 1993 was ik klaar met mijn studie 
en werd ik door Wouter Helmer gevraagd 
om bij ARK te komen werken. Ik ben toen 
begonnen als beheerder/voorlichter van 
 Koningssteen langs de Grensmaas. Ik viel 
met mijn neus in de boter, want direct 
na mijn aanstelling stegen de rivieren tot 
ongekende hoogte. Hierdoor werd de 
belangstelling voor een nieuwe kijk op 
rivierinrichting in combinatie met natuur-
ontwikkeling en veiligheid aangewakkerd. 
ARK viel in de prijzen bij het Wereld Natuur 
Fonds. 

Met geld van het WNF werden plannen ont-
wikkeld voor de introductie van de steur, 
het edelhert, de zeearend en de bever. In 
1994, tijdens een studiereis naar de Elbe, 
heb ik mijn eerste bever gezien! Aan het 
eind van deze reis heb ik een bevertrans-
port voor de Gelderse Poort begeleid. Bij 
deze introductie waren er vele leermo-
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menten, maar met de nodige inzet is dit 
uiteindelijk een geweldig succes geworden. 
Deze ervaring opende de deur naar het 
bijplaatsen van bevers in Limburg.

Wat was je rol bij de introductie in 
Limburg?
Na zes jaar in loondienst bij ARK heb ik mijn 
eigen ecologisch adviesbureau opgericht. 
Een van mijn eerste klussen was het gevolg 
van een artikel over bevers in beekdalen 
dat ik had geschreven. In opdracht van de 
provincie Limburg heb ik de kansen voor 
bevers in Limburg onderzocht. Vanuit de 
Eifel hadden enkele bevers Limburg weten 
te bereiken. Die populatie was echter gene-
tisch veel te smal, waardoor het de vraag 
was of dat een levensvatbare populatie zou 
opleveren.1 Hierna volgde een project om 
meer draagvlak te kweken voor bevers en 
heb ik de praktische uitvoering opgepakt. 
In de periode 2002-2004 hebben we effec-
tief een dertigtal bevers losgelaten. Hieruit 
is de huidige populatie ontstaan en nu is 
Limburg sinds 2010 de provincie met de 
meeste bevers. De recente populatieschat-
ting komt uit op circa 900-1.000 dieren. 

Waarom is de bever zo succesvol in 
Limburg?
Ten eerste heeft Limburg veel geschikt 
leefgebied. Daarnaast ligt er een goede 
‘infrastructuur’ voor bevers: de Maas vormt 
daarvan de ruggengraat met diverse ‘echte 
beken’ als Geul, Swalm en Roer. Ook zijn er 
veel door mensen aangelegde waterlopen. 
Tot slot is de genetische variatie in Limburg 
groter dan elders in Nederland. Naast de 
(uit de Elbe afkomstige) geherintroduceer-
de bevers, bestaat de Limburgse populatie 
uit individuen die (op eigen kracht) afkom-
stig zijn vanuit de Eifel en de Ardennen. De 
populatie in de Eifel is ontstaan uit dieren 
afkomstig vanuit Polen (oorspronkelijk uit 
Rusland) en de Ardennen-bevers komen 
uit Beieren (mix van Noorse, Franse en 
Russische bevers). Juist de genetisch sterk 
gemixte Beierse populatie blijkt sneller te 
groeien dan de Elbe-populatie.2

Wat is het effect van al die bevers?
De bever is een echte een eco-ingenieur. 
Hoe kleiner het systeem, hoe groter de 
invloed. In de Uiterwaarden Waal is het 
effect van de bever vrij beperkt. Her en 
der knagen ze bomen om, waardoor open 

plekjes worden gecreëerd. Doordat bevers 
in smalle stromende wateren dammen 
bouwen ontstaan zogenoemde ‘bever-
meertjes’. Hierdoor komen delen onder wa-
ter te staan en sterven bomen af. Dit levert 
vele ecologische voordelen op. Amfibieën 
en libellen leven in dergelijke meertjes en 
paddenstoelen, boktorren en spechten 
profiteren van staand dood hout. 
In een tijd waarin droogte een steeds grote-
re rol speelt, biedt de bever ons nieuwe kan-
sen. Bijvoorbeeld bij een verdrogingsproject 
in Roermond. Daar is na jaren praten alles in 
één winter door een bever onder water ge-
zet, met uiteindelijk positieve gevolgen voor 
natuur én landbouw! De akker is namelijk 
verplaatst naar drogere grond. 

Bevers kunnen enorm bijdragen aan het 
langer vasthouden van water en dus ook 
aan het bestrijden van droogte op de hoge-
re zandgronden. Van oorsprong lagen daar 
geen beken maar doorstroommoerassen. 
Bevers wijzen ons de weg naar het herstel 
van deze natuurlijke watersystemen. De ge-
bieden die zij nu soms onder water zetten 
met hun dammen, zouden we ook kunnen 
inzetten voor waterbuffering. 
Deze positieve bijdragen van de bever 
mogen – wat mij betreft – meer voor het 
voetlicht worden geplaatst. Daarin zou  
de Zoogdiervereniging ook een rol  
kunnen spelen. 

Hoe zie je de toekomst van de bever 
in Nederland?
Inmiddels zitten er zo veel bevers in 
 Nederland dat ze vanaf de Sint  Servaas-brug 
in hartje Maastricht gezien worden. Straks 
bestaat de populatie misschien wel uit 
10.000 individuen. Deze toename doet zich 
overigens in heel Europa voor. Daarbij is 
het belangrijk om te erkennen dat bevers 
serieuze schade kunnen veroorzaken. 
Hun meterslange gangen van 30-40 cm 
doorsnede kunnen een bedreiging zijn voor 
de dijken van onze grote rivieren. Dat geldt 
ook voor landbouwschade; bijvoorbeeld 
als een half perceel onder water wordt 
gezet door een beverdam.

Veel van deze schade is in te perken met 
technische maatregelen, zoals het ‘aan-
bermen’ van waterpartijen die aan de dijk 
grenzen, het aanbrengen van drainagepij-
pen in dammen, of door het plaatsen van 
schrikdraadjes. Op een aantal plekken is 
het echt niet te voorkomen dat een bever-
familie wordt verwijderd. Maar als je 1.000 
bevers kan behouden door er 15 weg te 
halen, dan lijkt me dat wel acceptabel. Ten-
slotte worden jaarlijks ook weer honderden 
nieuwe bevers geboren. Dat neemt niet 
weg dat uiteindelijk het meeste wordt 
bereikt met het duurzaam en ‘bever-
proof’ inrichten van gebieden, zodat  
je niet telkens bevers hoeft te doden. 

De bever is helemaal aangepast op het leven in het water. Alleen de neus, ogen en oren steken een 
klein beetje boven het water uit.

 Bevers zijn echte eco-ingenieurs. Bevermeertjes ontstaan door een dam in het dal van de Fuhrst (B)
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