BEVERS IN lIMBURG
De bever is terug van weggeweest in Limburg. Na een
afwezigheid van meer dan 200 jaar voelt ons grootste
inheemse knaagdier zich weer thuis langs de Maas en
haar zijbeken. Dat is goed nieuws, want de bever vervult
een unieke rol in de bos- en waterrijke natuur. Als
houthakker én bouwvakker zet hij het landschap naar zijn
hand. Knagend zorgt hij voor meer openheid in bossen.
Als dammenbouwer creëert hij bovendien hogere
waterpeilen in beekdalen. Hierdoor kunnen verdroogde
moerassen langs beken herstellen. Heel wat planten en
dieren profiteren daarvan.

Net zoals de mens is de bever constant bezig om zijn omgeving naar zijn hand te zetten. Ze vellen bomen, leggen
dammen aan, graven kanalen voor transport en bouwen burchten. Klik op de foto om alles over bevers te leren.

Ga zelf op pad om beversporen te zien (of met heel veel geluk: de bever zelf).
Kijk dan in deze folder voor adressen en locaties in Limburg.
Spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt
Wil je een spreekbeurt houden over de bever en leren bouwen als
een bever, leen dan de leskist Bever bij CNME De Rollen.
In de leskist zitten een beverschedel met de imponerende rode knaagtanden, het
boek Zeg kleine bever wat bouw jij knap, foto’s en filmpjes, hout met knaagsporen en
natuurlijk informatie voor je spreekbeurt. Start met je klasgenoten een discussie over
bevermanagement.
Met zo’n spreekbeurt kun jij niet meer stuk!

Waterschap Limburg en bevermanagement
Voor het waterschap is de bever een dier dat drommels goed in de gaten gehouden moet
worden. Want soms veroorzaakt hij overlast of risico’s, zoals vraat-, graaf- of natschade.
Afgelopen jaren is de nodige ervaring opgedaan met het oplossen van dit soort problemen. Dit
bevermanagement gebeurt met respect voor de populatie. Waar mogelijk krijgt de bever
ruimte, maar waar nodig wordt ingegrepen. Op veel plaatsen kan de bever wat betreft
Waterschap Limburg ongestoord zijn gang gaan. Op de plekken waar dat niet kan vanwege
ernstige schade of overlast, heeft het waterschap zo de handen vol aan het dier dat de
waterbeheerder de hulp van jagers moet inroepen.

Wat zou jij doen als je waterbeheerder was

Bevers
hebben een
dijk
ondergraven

De bever is terug van weggeweest in Limburg. Na een afwezigheid van meer dan 200 jaar voelt
ons grootste inheemse knaagdier zich weer thuis langs de Maas en haar zijbeken. Dat is goed
nieuws, want de bever vervult een unieke rol in de bos- en waterrijke natuur. Als houthakker én
bouwvakker zet hij het landschap naar zijn hand. Maar hij kan ook dijken ondergraven. En door
de bouw van beverdammen kan landbouwgrond onder water komen te staan. Wat doe je als
bevers hinderlijk worden? Moet je dan bevers wegvangen? Wat kun je het beste doen om
overlast te beperken? Wil je meer lezen over bevermanagement en oplossingen?

