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1. INLEIDING – WAAROM DIT BEVERPROTOCOL

1.1 WET NATUURBESCHERMING

De bevers zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn (Bijlagen II 
en IV Habitatrichtlijn). Dit betekent dat de soort en haar leefgebied bescherming genieten. Bevers 
mogen niet opzettelijk gedood of gevangen worden, opzettelijk verstoord worden, en voortplantings- 
of rustplaatsen mogen niet beschadigd of vernield worden. 

Ten aanzien van beheer en onderhoud heeft het waterschap ontheffing van deze verboden mits 
wordt gewerkt conform de Gedragscode Wet natuurbescherming1 voor de waterschappen. Bij beheer 
en onderhoud wordt de bever zoveel mogelijk ontzien.

Daarnaast kan incidenteel de noodzaak bestaan om schade veroorzaakt door een bever te herstellen.

Ook in deze situatie moet het waterschap adequaat kunnen handelen in het belang van de 
waterhuishouding en de openbare veiligheid.

1.2 ONTHEFFING INCIDENTEEL

Gedeputeerde staten kunnen incidenteel ontheffing verlenen van de verboden mits de gewenste 
activiteit aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Er is geen andere bevredigende oplossing voor het geconstateerde probleem 

2. Het is noodzakelijk:
- ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; of
- noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; en

3. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan.

1.3 ONTHEFFING GENERIEK

Het beverprotocol is de basis voor een generieke ontheffing voor 5 jaar voor het uitvoeren van de 
(ontheffingsplichtige) activiteiten die in dit protocol worden beschreven, die verband houden met de:

a. aanwezigheid van een hol of burcht in een waterkering

b. aanwezigheid van een hol of afgeknaagde boom in/op de oever van een watergang

c. aanwezigheid van een beverdam of afgeknaagde boom in een watergang

De generieke ontheffing is een ‘ontheffing op voorhand’ op basis van het protocol. De ontheffing is 
dus al verleend. Dat betekent dat bij de constatering van een beveractiviteit zoals hierboven 
genoemd, het waterschap meteen met het herstellen van de waterkeringen, kaden en 
onderhoudspaden aan de slag kan. De proceduretijd van de ontheffing hoeft namelijk niet meer 
afgewacht te worden. 

1 https://mijn.rvo.nl/overzicht-gedragscodes
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Voordat gebruik gemaakt wordt van de ontheffing op basis van dit protocol, wordt de toezichthouder 

van de provincie geïnformeerd zodat toezicht door de provincie mogelijk is. Bij het ontmantelen van 

een burcht of hol wordt een beverdeskundige geraadpleegd, en een (interne) ecoloog. Bij 

terugkerende problemen wordt door een (externe) beverdeskundige een plan gemaakt waarbij in 

kaart gebracht wordt of voldoende alternatieve onderdelen van een leefgebied aanwezig zijn voor de 

bever en hoe die alternatieven gerealiseerd of verbeterd kunnen worden. Het eventueel in laatste 

instantie wegvangen of doden van een bever valt niet onder de werking van dit beverprotocol. In 

voorkomende gevallen wordt samen met de provincie een apart traject ingezet. Indien volgens dit 

protocol gewerkt wordt, wordt aan de gunstige staat van instandhouding van de bever geen afbreuk 

gedaan.

1.4 GEEN ONTHEFFING

Andere conflicten tussen bevers en waterschapstaken (dan de drie bovenomschreven situaties) zijn 

niet omschreven in dit protocol. Voor deze gevallen dient een individuele oplossing gevonden te 

worden waarvoor dan ook een specifieke, nieuwe, ontheffing nodig is. 

Door een (externe) beverdeskundige of een interne ecoloog wordt een ecologisch werkprotocol 

opgesteld wanneer niet exact gewerkt kan worden volgens de werkprotocollen uit dit beverprotocol. 

In dat geval wordt met de provincie overlegd of een ontheffingsaanvraag nodig is. In het 

werkprotocol wordt aangegeven op welke wijze voorzorgsmaatregelen worden genomen, op welke 

wijze handelingen of activiteiten worden uitgevoerd waarmee schade aan de bever, de beverburcht 

of het beverleefgebied (de functionele leefomgeving van de bever)2 zo veel mogelijk wordt 

voorkomen. 

In alle gevallen worden de beveractiviteiten gemonitord en geregistreerd op een verspreidingskaart. 

Opgemerkt wordt dat voor het doden of wegvangen van een bever er altijd een ontheffing nodig is 

van het bevoegd gezag ( provincie of in uitzonderingsgevallen bij Rijkswater RVO). 

1.5 SCHADE

Waar in dit protocol wordt gesproken over schade wordt gedoeld op schade door water als gevolg 

van de aanwezigheid van hol, burcht of dam van een bever. 

Vraatschade valt daar niet onder. Bij vraatschade aan gewassen door bevers kunnen agrariërs in 

principe aanspraak maken op een vergoeding uit het Faunafonds van BIJ12.3 

Voor vraatschade aan (monumentale) bomen in tuinen of parken is geen schadevergoeding mogelijk 

uit het Faunafonds. 

1.6 BEVERDESKUNDIGHEID

In dit beverprotocol wordt onderscheid gemaakt in drie gradaties van deskundigheid op het gebied 

van bevers. Wanneer opgeschaald moet worden en dit beverprotocol niet voldoende is om de 

situatie op te lossen en wanneer in acute gevallen meteen een hol ontmanteld moet worden of een 

2 Zie paragraaf 1.4 van het Kennisdocument Bever uit juli 2017 van BIJ12.

3 https://www.bij12.nl/over-bij12/bij12-units/unit-faunafonds/
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analysen en aanvullend plan nodig zijn bij lokaal steeds terugkerende beverschade dan wordt een 

(externe) beverdeskundige geraadpleegd. 

Bij het begeleiden van maatregelen in het kader van dit beverprotocol kan over het algemeen een 

(interne) ecoloog adviseren en toezien op werkzaamheden.

Het is de intentie dat medewerkers die zijn opgeleid en gecertificeerd in het herkennen van 

beversporen en voorzien zijn van ecologische kennis over de bever, een rol krijgen in de monitoring, 

het speuren naar sporen en de uitvoering van de beschreven maatregelen. Naar verwachting zullen 

met name medewerkers die werkzaam zijn in de muskusratten- of beverrattenbestrijding voor deze 

training en werkzaamheden in aanmerking komen.

Onder een Beverdeskundige wordt in dit beverprotocol verstaan een persoon die in een bepaalde 

situatie en specifiek voor bevers gevraagd wordt te adviseren en/of te begeleiden, en die 

aantoonbaar zowel een opleiding als kennis en ervaring heeft op het gebied van soortspecifieke 

ecologie. 

Een beverdeskundige: 

- heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; of 

- heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt soortenherkenning en zorgvuldig 

handelen ten opzichte van in Nederland in het wild voorkomende dieren; 

Daarnaast heeft de beverdeskundige praktijkervaring opgedaan, doordat hij/zij: 

- werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk 

Groene Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de beverbescherming en werkzaam is of 

aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoog-diervereniging, Stichting Das en Boom, 

De Landschappen; en

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de monitoring en bescherming van de bever. 

Waar in dit document wordt gesproken van ecoloog, wordt gedoeld op een medewerker van het 

waterschap die een ecologische opleiding (op minimaal mbo +-niveau) heeft genoten en beschikt 

over aantoonbare ervaring op het gebied van bevers. 

Het is de intentie dat medewerkers die zijn opgeleid en gecertificeerd een rol krijgen in de 

monitoring, het speuren naar sporen en de uitvoering van de beschreven maatregelen. 

  

1.7 OMGAAN MET DE BEVER TIJDENS EN NA UITVOERING VAN DE MAATREGELEN

Tijdens of na uitvoering van de in dit protocol beschreven maatregelen kan de uitvoerder worden 

geconfronteerd met (reeds) dode of zieke bevers, of jonge wezen. Het is van belang om de vindplaats 

van de gevonden bever vast te leggen en ook mee te geven aan de opvangende instantie opdat het 

dier teruggezet kan worden
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Voor het vangen, onder zich hebben en vervoeren van zieke, verweesde jongen en dode bevers moet 

bij GS een ontheffing aangevraagd worden. (zie toelichting 1. hieronder)

Opvang van zieke of verweesde bevers kan alleen bij een dierenopvang die daarvoor een ontheffing 

heeft van Gedeputeerde staten van een provincie. Dit kan zowel in Drenthe, Overijssel of een andere 

provincie zijn. 

Bevers die tijdelijk in de dierenopvang gezeten hebben,  moeten worden vrijgelaten op of in de 

directe nabijheid van de plek  waar ze gevonden zijn. Er is in dit geval geen sprake van het ‘uitzetten ‘  

van dieren in de zin van de Wnb.  (zie toelichting 2.)

Voor het gebruik van middelen om een bever te vangen (vangkooi) is een ontheffing van de provincie 

noodzakelijk. Het is namelijk verboden om zich met een vangkooi buiten een gebouw te begeven. (zie 

toelichting 3.) . 

Dode bevers worden gebracht naar de steunpunten voor het verzamelen van dode otters om 

opgestuurd te worden voor DNA-onderzoek.

De hieronder genoemde instanties mogen bevers opvangen en/of vervoeren: 

Transport:  Dierenambulance Art 1.4 lid 1 a Bnb  Art 1.4 lid 1 b

Dierenambulance Almelo en omstreken 06 - 537 570 93. 

Dierenambulance Zwolle in de gemeente Zwolle alarmnummer. 06 - 251 20 505

Dierenambulance Noord-Overijssel : 088 - 811 33 88

Dierenambulance Oldenzaal, Dinkelland, Losser: 06 - 53 74 76 78 

Dierenambulance Hengelo, Borne:  06 - 52 33 22 16

Dierenambulance Rijssen, Holten, Hellendoorn, Nijverdal:  06 - 21 45 62 85

Dierenambulance Drenthe (Zuidwest): 0522-255643 of 06-25239569

Stichting opvang Noach, Aaltenseweg 21A,  7025CJ Halle, 0314-390027,  info@opvangnoach.nl

Vogelopvang De Flugelhelling, De Faert 1, 9247CK Ureterp, 0512-514328, info@deflugelhelling.nl

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen
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2. WERKPROTOCOLLEN

2A. WERKPROTOCOL HOL OF BURCHT IN WATERKERING

In bijlage 1 zijn stroomschema’s opgenomen. Samen met onderstaande tekst vormen deze de te 

volgen handelswijze bij situaties waarbij het gedrag en leefwijze van de bever en de primaire 

waterschapstaak elkaar raken. 

1. Te vrezen schade en/of openbare veiligheid in het geding

Een hol of burcht in een waterkering ondermijnt de sterkte van de waterkering en vergroot het risico 

op dijkdoorbraak. Waterkeringen zijn nooit zodanig gedimensioneerd dat er ruimte is voor een 

beverhol of burcht zonder dat dit tot veiligheidsproblemen kan leiden. 

Bij dijkdoorbraak zal altijd ernstige schade aan achterliggende eigendommen optreden (gewas, 

veehouderijen, bosgronden). Bij dijkdoorbraak bestaat tevens het risico op afkalving van ongebouwd 

eigendom en schade aan gebouwde eigendommen. Daarnaast is bij dijkdoorbraak van een 

waterkering de openbare veiligheid in gevaar, wanneer veel woningen en wegen worden getroffen.

2. Acuut risico op schade of voor openbare veiligheid?

Wanneer is sprake van acuut risico? 

- Kans op doorbraak of piping (zanduitspoeling door stromend grondwater) tijdens of minder dan 1 

maand voor een hoogwaterperiode. Dit is vast te stellen door de beheerder waterkering (of een 

vergelijkbare rol) bij het betreffende waterschap.

3. Hoe optreden? 

3a. Optreden bij acuut risico:

Bevers worden verjaagd door het hol met een graafmachine te ontmantelen waarbij de eventueel 

aanwezige bevers de gelegenheid krijgen om te vluchten. Voor het ontmantelen van een beverhol 

wordt in verband met de complexe structuur van beverholen een externe beverdeskundige 

geraadpleegd. Bij de ontmanteling zelf is een ecoloog aanwezig. Daarna wordt het hol dichtgemaakt 

en wordt gecontroleerd op nieuwe graafschade. Bij het verjagen van een bever moet voorzichtig 

gewerkt worden. Het kan voorkomen dat een bever zich gaat verdedigen. Het wordt aanbevolen om 
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na uitvoering van deze werkzaamheden maatregelen te nemen om verdere graafschade te 

voorkómen zoals het verwerken van gaas in de waterkering . Het kan uiteindelijk nodig zijn om op te 

schalen, wanneer bever(s) terugkerend onacceptabele schade veroorzaken. Het eventueel in laatste 

instantie wegvangen of doden van een bever valt niet onder de werking van dit beverprotocol. In dat 

geval is het aan de provincie voor welke maatregelen een ontheffing kan worden verleend.

3b. Optreden bij niet-acuut risico:

 ‘Ontmoedigen’ van de bever om het hol te gebruiken en het hol dicht maken 
 Het hol, inclusief gangenstelsel wordt in overleg met een beverdeskundige in kaart 

gebracht door onder andere grondboringen. Alle ingangen vanaf het water worden 
(desnoods vanuit het water) opgespoord. 

 De ingangen van het hol worden voor 75% dichtgezet met grond of voor 75% versperd 

met boomstammetjes. De grond wordt niet aangestampt of verdicht, er moet altijd lucht 
in het hol kunnen komen.

 Wanneer een hol voor 75% is dichtgezet wordt er dagelijks op graaf- of vraatactiviteiten 

gecontroleerd. Is de ingang naar het hol weer open gemaakt dan wordt het dichtzetten 
herhaald. Worden er geen graaf- of vraatactiviteiten meer gesignaleerd dan wordt de 
inspectie nog minimaal 5 dagen voortgezet.

 Pas als de dichtgezette ingang 5 dagen achtereen niet meer is open gemaakt kan er vanuit 

worden gegaan dat er geen bever meer in het hol aanwezig is. Het gehele hol en 
gangenstelstel worden dan zorgvuldig blootgelegd. Indien blijkt dat er nog een bever 
aanwezig is dan krijgt deze de mogelijkheid om naar het water te vluchten, waarna de 
waterkering wordt hersteld.

 Technische ontwikkelingen en innovatieve methoden kunnen ingezet worden om zo goed 

mogelijk in beeld te krijgen of nog bevers aanwezig zijn. Met deze methoden kan dan 
ervaring worden opgedaan (camera’s , sonar, grondradar, etc).

 Het is aan te bevelen om gaas te verwerken in de oever. 

 Mocht de bever steeds terugkomen, dan is het noodzakelijk dat een beverdeskundige een 

plan maakt om de bever te ontmoedigen om terug te komen naar de kering.
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2B. WERKPROTOCOL HOL OF AFGEKNAAGDE BOOM IN/OP ONDERHOUDSPAD/ROUTE OF OEVER 

VAN WATERGANG

1. Te vrezen schade en/of openbare veiligheid in het geding

Doordat oeverholen vaak inzakken ontstaat schade aan het onderhoudspad van het waterschap of op 
aanliggende percelen, met als mogelijke schadelijke gevolgen:
- landbouw- of onderhoudswerktuigen kunnen gedeeltelijk wegzakken in het talud, door een ingezakt 
oeverhol, met gevaar voor persoonlijk letsel van de machinist;

- onbruikbaarheid van het onderhoudspad of onderhoudsroute (door ingezakt Oeverhol), waardoor 
bereikbaarheid en veiligheid in het geding is, waardoor benodigd onderhoud niet kan plaats vinden 
met mogelijk opstuwing tot gevolg;
- door onbegaanbaarheid van het onderhoudspad of onderhoudsroute (door ingezakt Oeverhol) is 

een aanliggend kunstwerk niet bereikbaar, met gevaar voor verstoring van de waterhuishouding; 

Door opstuwing kan het achterliggende gebied overstromen. Hierdoor kan ernstige schade aan 

achterliggende eigendommen optreden (gewas, veehouderijen, bosgronden). Bij overstroming 

bestaat tevens risico op afkalving van ongebouwd eigendom en schade aan gebouwde 

eigendommen. Daarnaast is de openbare veiligheid in gevaar, wanneer woningen en wegen worden 

getroffen.

 
2. Acuut risico op schade of voor openbare veiligheid?

Acuut risico

- Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt op een hol of burcht wordt gestuit waardoor acuut 

risico bestaat op wegzakken met letselgevaar;

- Tijdens de rit naar een kunstwerk dat met het oog op de waterhuishouding moet worden bezocht 

wordt gestuit op een hol of (binnen 50 meter daarvan af) omgeknaagde boom, waardoor het 

kunstwerk niet bereikt kan worden.

Niet acuut risico

- hol of burcht niet in onderhoudspad of route van het waterschap;

- bereikbaarheid van onderhoudspad of route niet op korte termijn noodzakelijk.

3. Hoe optreden? 

3a. Optreden bij acuut risico:

In volgorde van voorkeur kunnen ten aanzien van een hol of burcht de volgende maatregelen worden 

genomen:

a. het hol ontwijken door er omheen te rijden, bij voorkeur over waterschapseigendom; indien dit 

niet mogelijk is, over het aanliggende perceel;

b. als dit niet mogelijk is: tijdelijk rijplaten aanbrengen over het hol;

c. als dit niet mogelijk is: kan volgens de methode beschreven bij waterkering (zie par. 2A.) het 

onderhoudspad hersteld worden. 
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Ten aanzien van een afgeknaagde boom (binnen 50 meter van een hol of burcht) worden de volgende 

maatregelen genomen:

Verwijderen van een afgeknaagde boom

Indien de afgeknaagde boom binnen 50 meter van een hol of beverburcht ligt (aanwezigheid hol 

laten constateren door een ecoloog), wordt volgens dit protocol gehandeld. Buiten 50 meter van een 

burcht kan (een deel van) de boom wanneer nodig verwijderd worden.  De zone van 50 meter sluit 

aan op de bepalingen van de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen. Bij het 

verwijderen van een afgeknaagde boom wordt (wanneer dit geen problemen oplevert en met de 

terreineigenaar is overlegd) de boom, inclusief de takken op het terrein, perceel of pad gelegd van de 

eigenaar van de boom in de directe omgeving van de locatie waar de boom is aangetroffen. Op deze 

manier kan de bever gebruik blijven maken van zijn voedsel (bast) en is de opstuwing verholpen. 

Wanneer de boom wordt afgevoerd dan is de kans groot dat de bever andere bomen zal omknagen. 

Wanneer geen ruimte aanwezig is om de boom te laten liggen, worden een aantal takken van de 
boom op rillen achtergelaten.

3b. Optreden bij niet-acuut risico:

Bij niet acuut-risico wordt de methode gevolgd die is beschreven voor de situatie van een hol in de 
waterkering (2A 3b). 

Bij een omgeknaagde boom kan na ca. 4 weken de boom (deels) verwijderd worden.

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen
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2C. WERKPROTOCOL BEVERDAM OF AFGEKNAAGDE BOOM IN WATERGANG

1. Te vrezen schade en/of openbare veiligheid in het geding

Het bouwen van dammen in de watergangen of een omgeknaagde 

boom kan leiden tot opstuwing van water met schade aan 

aanliggende percelen als gevolg. Door opstuwing kan het 

achterliggende gebied overstromen. Hierdoor kan ernstige schade 

aan achterliggende eigendommen optreden (gewas, veehouderijen, 

bosgronden). Bij overstroming bestaat tevens risico op afkalving van 

ongebouwd eigendom en schade aan gebouwde eigendommen. 

Daarnaast is de openbare veiligheid in gevaar, wanneer woningen 

en wegen worden getroffen. 

a. niet acceptabele opstuwing 

Naar verwachting van de gebiedsbeheerder doet zich de volgende schade voor :

- ernstige schade aan bebouwing of aan infrastructurele werken of overige eigendommen;

- onomkeerbare schade aan natuur;

- droogteschade aan gewassen door opstuwing waardoor wateraanvoer gehinderd wordt;

- verminderde werking van (riool-) overstorten waardoor de volksgezondheid in gevaar komt;

- verminderde drooglegging van aanliggende landbouwgronden die leidt tot ernstige gewasschade 

(>250 euro).

b. acceptabele opstuwing

- vernatting van naastliggende gronden met een natte natuurfunctie.

- opstuwing gering en er wordt geen schade verwacht.

c. analyse voor mate van opstuwing

- Meer informatie en analyse nodig om te bepalen of ernstige schade wordt verwacht. 

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen
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2. Hoe optreden? 

2a. Optreden bij niet acceptabele opstuwing 

Door een beverdeskundige moet worden geconstateerd of de beverdam essentieel is voor de 
functionaliteit van de beverburcht. Wanneer deze dam niet van essentieel belang is kan deze met 
aanwijzingen van een ecoloog verwijderd worden. Wanneer de beverdam wel essentieel is, geldt dat 
volgens dit protocol gehandeld wordt. 

Beverdam of omgeknaagde boom (eventueel deels) verwijderen, tot een acceptabel peil. Bij een 
beverdam onderzoeken en testen met welk (enigszins verhoogd, maar acceptabel) peil de bever de 
beverdam niet verder verhoogt- en het peil accepteert. Eventueel met schrikdraad op de dam of op 
diepte brengen van de watergang bij de burcht door (voorzichtig) te graven.  
Wanneer dit onvoldoende werkt:

Aanleggen drainagebuis door beverdam

Uitgangspunt bij het toepassen van een drainagebuis is dat het bovenstroomse water over de dam 
wordt afgelaten tot voldaan wordt aan het kritisch peil, zodat de dam kan worden gehandhaafd). 
Door gebruik te maken van een geperforeerde Pvc-buis is het moeilijk(er) voor de bever het lek te 
vinden en te dichten. Op basis van ervaring elders blijkt dat:

 de buis op het diepste punt van de beek moet worden gelegd;

 de uitstroom van de buis onder water moet liggen;

 de instroom van de buis beschermd moet worden tegen verstopping;

 de capaciteit van de buis voldoende groot moet zijn.

Onderstaand een schets van deze maatregel:

Wanneer blijkt dat de bever de dam steeds weer opnieuw opbouwt, of wanneer een drainagebuis om 

technische redenen niet kan worden aangelegd (watergang te klein of te ondiep) wordt door een 

beverdeskundige een ecologisch werkprotocol opgesteld en wordt lokaal in kaart gebracht welke 

alternatieven voor de bever ingericht kunnen worden, waarbij opstuwing door een beverdam kan 

worden beperkt. 

Verwijderen van een afgeknaagde boom
Indien de afgeknaagde boom binnen 50 meter van een hol of beverburcht ligt (laten constateren door 
een ecoloog), wordt volgens dit protocol gehandeld. Buiten 50 meter van een burcht kan (een deel 
van) de boom wanneer nodig verwijderd worden.  Bij het verwijderen van een afgeknaagde boom 
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wordt (wanneer dit geen problemen oplevert en met de terreineigenaar is overlegd) de boom, 
inclusief de takken op het terrein, perceel of pad gelegd van de eigenaar van de boom in de directe 
omgeving van de locatie waar de boom is aangetroffen. Op deze manier kan de bever gebruik blijven 
maken van zijn voedsel (bast) en is de opstuwing verholpen. Wanneer de boom wordt afgevoerd dan 
is de kans groot dat de bever andere bomen zal omknagen. 

Wanneer geen ruimte aanwezig is om de boom te laten liggen, worden een aantal takken van de 
boom op rillen achtergelaten.

2b. Optreden bij acceptabele opstuwing

Wanneer wordt geconstateerd dat acceptabele opstuwing optreedt, worden omgeving/ gebruikers 

hierover geïnformeerd. 

2c. Analyse voor mate van opstuwing

Voor de verschillende afvoerregimes wordt een hydrologische analyse (hydroloog) opgesteld. Op 

basis van deze analyse bepaalt de gebiedsbeheerder (of andere vergelijkbare rol) bij het betreffende 

waterschap tezamen met de beverdeskundige of verwacht wordt dat ernstige of onomkeerbare 

schade wordt verwacht en zo ja, welke maatregelen genomen moeten worden. 

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen
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3 COMMUNICATIE BIJ INZET BEVERPROTOCOL

 

INTERN

1. Voordat het beverprotocol wordt ingezet  wordt contact gezocht met een ecoloog van het 
waterschap, die bepaalt of ook een beverdeskundige wordt betrokken. De ecoloog informeert van 
tevoren de afdeling Communicatie van het waterschap, en verzoekt deze te beoordelen welke 
personen, maatschappelijke groeperingen of instanties over de voorgenomen maatregelen moeten 
worden geïnformeerd, wanneer en op welke wijze.

2. De gebiedsbeheerder wordt op de hoogte gesteld.

3. De coördinator muskus- en beverrattenbestrijding wordt op de hoogte gesteld van de aangetroffen 
schade en waarnemingen van burchten.

4 Medewerkers die getraind zijn op beversporen en ecologie worden op de hoogte gesteld van de 
waarneming en worden in principe betrokken bij de uitvoering van speuren,  monitoring en 
voorgenomen maatregelen. 

EXTERN

1 .Voordat het beverprotocol wordt ingezet worden de provincie, de terreineigenaar en in 
voorkomend geval de beherende instantie geïnformeerd.

2.Voordat het beverprotocol wordt ingezet in een Natura2000-gebied wordt met de provincie 
overlegd of voor de voorgenomen handelingen ook een vergunning moet worden aangevraagd (zie 
hierna, 5.3). Met de  terreineigenaar en eventuele pachter (ook van direct aanliggende gronden) 
wordt overlegd over onder meer planning en uitvoering van de maatregelen.

3. Indien maatregelen worden genomen conform dit protocol: 
a. De beverdeskundige of betrokken ecoloog meldt van tevoren de locatie en de voorgenomen 
maatregelen aan de provincie:

Overijssel:
http://www.overijssel.nl/loket/meldpunt-overlast/ milieu meldpunt telefoon: 038 425 24 23 

Drenthe: 

Toezichthouders met telefoonnummer: Robert Altena: 0592 365324

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen
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4. ECOLOGISCHE VERANTWOORDING VAN HET BEVERPROTOCOL  

4.1 LEEFWIJZE VAN DE BEVER

 Bevers zijn oeverbewonende zoogdieren, die zowel in 
het water als op het land leven. Ze zijn vooral in
de schemering en ’s nachts actief; overdag slapen ze 
veelal. Ze worden daardoor relatief weinig gezien,
maar de sporen die ze achterlaten zijn duidelijk 
waarneembaar. Bevers kunnen wel 4 tot 5 minuten 
onderwater blijven.
Bevers bouwen dammen in stromen met een breedte 
tot circa 4 a 5 meter, waardoor het water wordt
opgestuwd. Daardoor ontstaan de zogenaamde 
bevervijvers met een permanent en dieper waterpeil,
waarin de burcht wordt gebouwd. De familie heeft zich 
daarmee een veilig stukje leefgebied verschaft
met bovendien nog goed bereikbaar voedsel. Voor de bouw worden stammen en takken afgeknaagd 
en aangesleept. Met waterplanten, modder en stenen worden de dammen verstevigd. Afhankelijk 
van de steilte van de oevers kunnen dammen meters hoog en tientallen meters lang worden.
De bever houdt geen winterslaap, maar tijdens ijsperioden blijven ze in de burcht. Ze teren op hun 
onderhuidse vetreserves, die in de herfst worden aangemaakt.
De bever leeft in het overgangsgebied van allerlei zoete wateren en land: moerassen, langs beken,
rivieren, meren en kanalen. De aanwezigheid van goed bereikbare bomen en struiken op de
oever is een vereiste. Oevers die sterk begraasd worden zijn onaantrekkelijk voor de bever door het 
verdwijnen van de houtige gewassen.
Het leefgebied moet wateren bevatten die niet opdrogen of tot de bodem bevriezen. Ze lijken weinig 
eisen te stellen aan de waterkwaliteit.

Bevers zijn in staat om hun eigen gewenste habitat te 
realiseren. In een gebied met natuurlijke
waterdynamiek worden dammen gebouwd, waardoor 
de bevervijvers ontstaan (figuur 5). In snel
stromende beken worden meerdere dammen achter 
elkaar aangelegd, waardoor terrassen ontstaan. In
deze gebieden zijn het echte landschapsvormers. 
Dergelijke bevervijvers kunnen na verloop ook weer 
worden verlaten, waardoor een meer dynamisch 
landschap ontstaat.

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen
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4.2 VOEDSEL VOOR DE BEVER

In de vegetatieperiode worden vooral grassen, kruiden, waterplanten, bloemen, bladeren en 
scheuten van wortels en wortelstokken van water- en oeverplanten gegeten die in het water
en op en langs de oever groeien. Cultuurgewassen zoals suikerbieten, mais, granen en fruit zijn dan
eveneens aantrekkelijke voedselbronnen.
’s Winters eten bevers twijgjes en schors van zacht hout, zoals wilgen en populieren, maar ook wel 
van andere soorten waaronder lijsterbes, berk, els, es, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. 
Om deze voedselbron te bereiken knagen ze eenvoudig de voedselbomen op de oever om. Ze knagen 
vervolgens takken in handzame delen af en ontbasten deze op een veilige plek langs de oever, de 
zogenaamde “beverhoutjes” achterlatend. Dikkere stammen worden ter plekke van hun bast 
ontdaan. Bevers hebben een grote voorkeur voor jonge stammetjes tot polsdikte.
Vooral de jonge dieren profiteren ’s winters van de aangelegde grote voorraad takken onder water 
nabij de ingang van de burcht. Zo kunnen ze wel tot drie maanden onder het ijs leven. In de 
Nederlandse praktijk met relatief zachte winters wordt er lang niet altijd een wintervoorraad 
aangelegd.

4.3 VERBLIJFPLAATSEN EN FUNCTIONEEL LEEFGEBIED VAN DE BEVER

 De bever kent verschillende vormen van verblijfplaatsen:
• Burchten en holen
De burcht wordt jaarrond gebruikt. In de 
periode mei tot en met augustus is de 
burcht in gebruik als plaats om jongen 
groot te brengen (voortplantingsplaats). 
Buiten die periode is de burcht in gebruik 
als rustplaats.
Bevers kunnen dammen bouwen om de 
ingang van hun burcht of hol permanent 
onder water te zetten of om een 
waterdiepte van ca. 1 meter te 
realiseren, zodat ze vanuit hun hol via 
het water makkelijk hun voedsel kunnen 
bereiken. Er kunnen meerdere burchten in een territorium aanwezig zijn. Het gaat dan om verlaten 
oudere burchten en om kleinere door jongen gebouwde burchten nabij de ouderlijke burcht. In 
gebieden met sterk wisselende waterstanden worden burchten op verschillende niveaus langs de 
oever gebouwd.
Tijdens hoogwater kunnen bevers langs de rivieren op de hoger gelegen plaatsen in korte tijd
hoogwaterburchten aanleggen, die later bij het vallen van het water weer worden verlaten.
Holen worden in bijna alle aanwezige steile oevers van een territorium gegraven. Omdat de ingang 
ruim onder de waterlijn ligt zijn ze moeilijk waar te nemen. Als het dak van dit hol instort, dekken de 
bevers het ontstane gat af met takken en modder, zodat een burcht kan ontstaan. In dit document
 wordt voor zowel de holen als de burchten in engere zin de term burcht gehanteerd.
Holen die in dijken zijn gegraven in een periode van hoogwater kunnen niet aangemerkt worden als 
een rustplaats. De bever zal daar slechts tijdelijk aanwezig zijn. Na het zakken van het water is het hol 
ongeschikt, omdat er niet meer een vanuit het water toegankelijke ingang is en de bever weer terug 
zal
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keren naar zijn 
oorspronkelijke burcht.

• Leger
Legers worden ’s zomers 
gebruikt als 
dagrustplaats en 
bestaan uit een 
uitholling op de oever, 
vaak
met houtsnippers 

gestoffeerd. Legers bevinden zich vlak langs de oever onder dichte struiken en
bramen, waardoor ze lastig te vinden zijn. Bij verstoringen of bij hoogwater kunnen de dieren
ook gebruik maken van dit soort ligplaatsen. Legers worden niet gezien als rustplaatsen, maar als
een element dat behoort tot de functionele leefomgeving van een voortplantingsplaats of
rustplaats.
De functionele leefomgeving van een voortplantingsplaats of van een rustplaats is de omgeving van
die plaatsen die nodig is om ze als zodanig te laten functioneren. De functionele leefomgeving van 
een voortplantingsplaats en rustplaats van een bever bestaat idealiter uit de volgende onderdelen:
• Voldoende aanbod van voedsel in de vorm van (eetbare, jonge) bomen en struiken en andere
planten in de oeverzone tot 10 tot 20 meter het land op. Met name de voedselbeschikbaarheid
in de winter is cruciaal. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat de eetbare bomen en struiken
circa 30 – 50% kroonbedekking moeten hebben;
• Water van voldoende diepte om de ingang van de burcht permanent onder water te doen houden
en volledig tot op de bodem dichtvriezen van het water te voorkomen. Een eventueel door bevers
gebouwde dam om dit te bereiken behoort daarmee ook tot de functionele leefomgeving van een
burcht;
• Mogelijkheden om land tussen twee dicht bijeen gelegen wateren te kruisen (via wissels);
• De eerder genoemde legers behoren ook tot de functionele leefomgeving van een 
voortplantingsplaats.

4.4 AANTALSONTWIKKELING EN STAAT VAN INSTANDHOUDING

In Zuid-Drenthe zijn nog nauwelijks bevers aanwezig en is de gunstige staat van instandhouding nog 
niet bereikt. Ook zijn de Noord-Drentse en de Overijsselse populaties nog niet zo goed met elkaar 
verbonden dat een gezonde genetische basis en robuuste beverpopulatie kan worden verkregen.

 In Overijssel zijn langs grote delen van de IJssel bevers aanwezig. Deze populaties staan min of meer 
in verbinding met populaties elders in Nederland. Inmiddels kan van de Overijsselse populatie een 
gunstige staat van instandhouding worden vastgesteld, daar voldoende dieren aanwezig zijn en 
voldoende genetische uitwisseling mogelijk is. Vermoedelijk zal de populatie zich nog verder 
uitbreiden. Dan kunnen ook meer problemen ontstaan met schade door bevers. Die schade is tot 
2018 zeer beperkt gebleven

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen



19

4.5 RELATIE MENS/BEVER

Bevers kunnen met hun natuurlijk gedrag (ongewenste) invloed uitoefenen op hun omgeving 
waardoor het waterbeheer wordt bemoeilijkt. In dit beverprotocol wordt aangegeven op welke wijze 
de onacceptabele effecten van bevergedrag kunnen worden hersteld. Dit op een wijze die het 
voortbestaan en de gunstige staat van instandhouding niet schaadt.

Naast deze maatregelen is het ook mogelijk om maatregelen te nemen om problematische effecten 
van bevergedrag te voorkómen.

Provincie en waterschap kunnen in beeld brengen welke maatregelen hiervoor in aanmerking zouden 
kunnen komen. Vooral maatregelen die tegen geringe meerkosten meegenomen kunnen worden bij 
inrichtingsprojecten of onderhoudswerkzaamheden zijn aan te bevelen.

Te denken valt dan aan:
- Het onaantrekkelijk maken van bepaalde risicovolle waterkeringen door boomopslag te verwijderen;
- Het aanleggen van hoogwatervluchtplaatsen in uiterwaarden;
- Het instellen van een vast peil of verdiepen van watergangen bij beverburchten.

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen
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5. JURIDISCHE VERANTWOORDING VAN HET BEVERPROTOCOL

De Wet natuurbescherming ziet toe op de duurzame instandhouding van dieren- en plantensoorten 

in Nederland. Deze wet kent een beschermingsregime voor soorten en een beschermingsregime voor 

gebieden.

5.1 SOORTENBESCHERMING EN GEBIEDSBESCHERMING

Met betrekking tot beschermde soorten bevat de Wet natuurbescherming enkele verboden voor met 

name genoemde handelingen ten aanzien van deze soorten. Van deze verboden kan de provincie 

ontheffing verlenen.

Met betrekking tot beschermde gebieden bevat de Wet natuurbescherming het verbod voor -kort 

gezegd- het uitvoeren van projecten of handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats 

kunnen verslechteren. De provincie kan vergunning verlenen om deze projecten of handelingen 

onder strikte voorwaarden en voorschriften (toch) uit te voeren.

5.2 DE BEVER EN DE SOORTENBESCHERMING – ONTHEFFING VERLEEND

In de wet Natuurbescherming is de bever opgenomen in bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn. De 

bever behoort, evenals de overige soorten van deze groep, tot de zwaarst beschermde soorten die 

met hun leefgebied beschermd moeten worden. 

Voor de in dit protocol beschreven handelingen heeft de provincie ontheffing verleend van de 

verboden uit de Wet natuurbescherming.

5.3 DE BEVER EN DE GEBIEDSBESCHERMING – VERGUNNING NODIG?

Beverprotocol WDODelta en Vechtstromen

UIT DE WET NATUURBESCHERMING: 

HABITATRICHTLIJNSOORTEN: In het 

wild levende dieren van soorten, 

genoemd in bijlage IV, onderdeel a, 

bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij 

het Verdrag van Bern of bijlage I bij 

het Verdrag van Bonn.

 Het is verboden de dieren 

in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te 

vangen (artikel 3.5 lid1). 

 Het is verboden dieren 

opzettelijk te verstoren 

(artikel 3.5 lid 2). 

 Het is verboden 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren te 

beschadigen of te vernielen 

(artikel 3.5 lid 4).

UIT DE WET NATUURBESCHERMING:

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te 

verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).
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De bever is als doelsoort aangewezen voor het Natura-2000 gebied De Rijntakken (deelgebied 

Uiterwaarden van de IJssel). Dit betekent dat de bever in het Natura 2000-gebied De Rijntakken zowel 

‘soortbescherming’ geniet (art. 3.5 Wnb) , als ‘gebiedsbescherming’ (art. 2.7 Wnb). In het 

aanwijsbesluit (Besluit Natura 2000-gebieden Rijntakken) staan de instandhoudingsdoelen voor de 

bever.4 Deze doelen zijn gericht op het leefgebied van de bever. 

Het blijft dus heel goed mogelijk dat voor activiteiten zoals beschreven in dit beverprotocol, die 

binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied plaatsvinden, een vergunningaanvraag in het 

kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. 

4 https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/038/N2K038_066-068_DB%20HVN%20Rijntakken.pdf
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BIJLAGE 1A STROOMSCHEMA A (WAARNEMING BEVERACTIVITEITEN)
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