THE GOOD, THE BAD AND THE BEVER...
Sinds de herintroductie eind jaren tachtig leven er weer zo’n 3500 bevers in ons land, vooral
in Flevoland en de zuidelijke provincies. Dat is goed nieuws, maar het heeft ook een keerzijde.
Dammen en holen van de knaagdieren in oevers en keringen, baren de waterbeheerders zorgen.
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Biemans, biemans@stowa.nl.
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