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In een kano op
zoek naar bevers
Het is allemaal voor de edele wetenschap,
maar er zijn onderzoekers waar je toch wel eens
jaloers op bent. Neem nou Vilmar Dijkstra,
projectmedewerker bij de Zoogdiervereniging VZZ
en bestuurslid van de BeverWerkgroep Nederland
(BWN-VZZ). Elk jaar trommelt de BWN-VZZ
een groep vrijwilligers op om in de Biesbosch
per kano tien transecten af te peddelen en bevers
te tellen. “We doen het altijd drie keer, in drie
weekenden achter elkaar rond de langste dag,
om minder afhankelijk te zijn van het toeval”,
vertelt Dijkstra. “En dan varen we vanaf half 9
’s avonds in 2 uur tijd 6 kilometer, en observeren
de oever en tellen de bevers die we zien. Dat zijn
er op de meeste transecten een paar, maar soms
zie je ook niks. Het is overigens met tegenwind
stevig doorpeddelen hoor, 6 kilometer in 2 uur,
en bij sommige transecten moet je vervolgens die
hele 6 kilometer weer terugvaren, dus een beetje
conditie moet je wel hebben. Omdat we dit elk
jaar doen, kunnen we de ontwikkeling van de
beverpopulatie volgen.”
— Marjel Neefjes
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Vilmar Dijkstra laat een tak zien die duidelijk door een bever is afgeknaagd.

N

aast de transecten zijn er in het verleden algehele tellingen
gedaan, van 1995 tot 2000 en nog eens in 2004. “Dat gaat veel
intensiever”, legt Dijkstra uit. “We hadden toen een redelijk
idee van de territoria en waar de burchten en holen liggen. In de zomer
gingen we dan ieder weekend met een groep op pad. We zorgen dan
dat er per territorium bij elke burcht en elk hol iemand op wacht zit, die
noteert hoeveel bevers hij ziet, en hoe laat. Dat laatste om te voorkomen
dat eenzelfde bever op twee plekken meegeteld wordt. Want we weten
hoe snel hij kan zwemmen - namelijk gemiddeld 2,9 kilometer per uur –
dus of het dezelfde bever kan zijn of niet.”
De tellers zitten dan pontificaal in hun kano op zo’n dertig meter voor
zo’n burcht. Dijkstra: “Maar daar trekken die bevers zich niets van aan.
In Roermond en Almere heb je trouwens inmiddels al burchten en holen
in de bebouwde kom, waar jongen worden geboren. En in de Biesbosch
kunnen de bevers het zich ook niet veroorloven om schuw te zijn. Er
overnachten zo veel mensen in hun bootje, en die weten vaak niet eens
dat ze pal naast een beverburcht zitten. In 2004 konden we trouwens
concluderen dat er minstens 111 bevers zitten!”
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