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1 Inleiding
De Europese bever (Castor fiber) was in vroegere tijden een veel voorkomende soort langs
waterstructuren in Vlaanderen. De afname van de kwaliteit van leefgebieden en een hoge jachtdruk
maakten dat de soort nagenoeg volledig verdween in Europa. In Vlaanderen was de bever lange tijd
uitgestorven, nadat de laatste bever in 1848 werd gedood. Herintroducties in Wallonië en Nederland
hebben ervoor gezorgd dat de bever zijn weg terugvond naar Vlaanderen. De eerste Vlaamse
waarnemingen nadat de soort in onze contreien was uitgeroeid dateren van het jaar 2000. Amper 20
jaar later is de bever opnieuw een soort om mee rekening te houden. Het aantal beverterritoria in
Vlaanderen steeg begin 2019 tot 187. Dit succes is grotendeels te wijten aan twee factoren. Enerzijds
geniet de bever als habitatrichtlijnsoort binnen het Europese natuurbeleid van een strenge juridische
bescherming. Anderzijds is de bever een bijzonder adaptieve soort die zijn oorspronkelijke
verspreidingsgebied weet te herkoloniseren zonder intensieve herinrichting van deze gebieden door
de mens.
Het succes van de bever is een opsteker voor de Europese natuur. Echter, gezien de soort een
bovengemiddelde impact heeft op zijn omgeving is de terugkomst van de bever niet éénzijdig positief.
Vernattings-en vraatschade leidt bij diverse terreineigenaars tot onvrede. Gezien de meeste bevers in
Vlaanderen geconcentreerd zijn in de Grensmaasregio was dit de regio bij uitstek om het voorliggende
project door te voeren. In dit rapport wordt het projectverloop geschetst en worden de belangrijkste
projectbevindingen gebundeld. Het is de hoop van de projectuitvoerders dat dit rapport een
wezenlijke bijdrage kan leveren aan de inzichten omtrent het samenleven tussen mens en bever, en
hoe dit de komende decennia kan verlopen.
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2 Projectopzet
2.1 Aanleiding
Bevers horen (opnieuw) bij onze inheemse natuur. Hun leefwijze heeft een belangrijke impact op de
omgeving door hun intensieve werkzaamheden bij het bouwen van dammen en burchten en het
vergaren van voedsel. Deze activiteiten brengen structuurvariatie in waterlandschappen en hebben
globaal genomen een positief effect op de lokale fauna en flora. Het historische leefgebied van de
bever is sinds zijn herintrede echter fel veranderd. Waterlopen werden rechtgetrokken en vaak
voorzien van oeververstevigingen. Rivier- en beekvalleien zijn dicht bebouwd en kennen een hoge
verzegelingsgraad. Landbouwactiviteiten zijn enorm geïntensiveerd en vinden plaats tot vlak aan de
oever van waterlopen. De weinige natuur die resteert is sterk versnipperd en voor het grootste deel
onderhevig aan strikte beheerplannen waarin allerlei instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen.
Daardoor kunnen beveractiviteiten lokaal conflicten doen ontstaan met de doelstellingen en belangen
van landbouw, bosbouw, bewoning en in sommige gevallen zelfs de gewenste natuurontwikkeling.
Zeker in de vlakkere gebieden kunnen beverdammen wateroverlast veroorzaken voor terreineigenaars
en –gebruikers uit de onmiddellijke omgeving. Ook directe schade zoals vraatschade aan gewassen en
bomen of aantastingen van dijken en oeververstevigingen door sleepgangen en het graven van holen
zijn regelmatig vast te stellen op het terrein.
Noordoost-Limburg is de meest beverrijke regio van Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat de meeste
draagvlakproblemen voor de soort dan ook hier gesitueerd zijn, voornamelijk waar er lokaal
aanzienlijke landbouwschade dreigt te ontstaan. Anderzijds kan de aanwezigheid van beverdammen
ook positieve effecten hebben bv. inzake waterconservering. Na enkele conflicten tussen
natuurverenigingen en lokale landbouwers werd duidelijk dat een meer proactieve benadering van het
samenleven tussen bevers en terreingebruikers zich opdrong. Watering het Grootbroek bracht in dat
kader op 12 januari 2016 verschillende betrokken partijen samen. Op deze bijeenkomst waren er 19
afgevaardigden van diverse overheden, landbouworganisaties en natuurverenigingen aanwezig. Het
idee ontstond om via een gezamenlijke aanpak te werken rond een meer dynamische beheer van de
lokale beverpopulatie en zijn effecten. Om deze aanpak voldoende te onderbouwen en om te kunnen
experimenteren met diervriendelijke methodes om de impact van beverdammen te mitigeren werd
een projectaanvraag ingediend.
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2.2 Projectgebied
Het projectgebied bevindt zich in het noordoosten van de Provincie Limburg en beslaat het
werkingsgebied van Watering Het Grootbroek en Watering De Vreenebeek, wat zich uitspreidt over
een deel van de gemeentes Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik, Peer en Oudsbergen.
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2.3 Doelstellingen
2.3.1

Initiële doelstellingen

De algemene doelstelling van het project bestond er in om vernatting door beveractiviteiten onder
controle krijgen via een samenwerking tussen de meest relevante actoren op het terrein. Het initiële
projectvoorstel beoogde 3 concrete actiepunten:
1.) Het doorvoeren van een gerichte terreinmonitoring en -studie teneinde de kritische
drempelhoogte van lokale beverdammen te bepalen.
2.) De ontwikkeling van een theoretisch model dat op basis van o.a. het Digitaal Terrein Model
(DTM) kan aanduiden wanneer er waar vernatting van landbouwpercelen zou ontstaan door
de aanwezigheid van beverdammen. Zo zou kunnen worden bepaald wanneer er moet
ingegrepen worden om ongewenste en onaanvaardbare vernatting te voorkomen, dan wel
wanneer de beverdam net zou kunnen bijdragen tot waterconservering ten behoeve van de
landbouw.
3.) Het onderzoeken van beheermaatregelen op de beverdam om het waterpeil gunstig te kunnen
sturen. Via testopstellingen in combinatie met peilmetingen kunnen de meest efficiënte
methodes worden bepaald, die mettertijd in het veld kunnen worden uitgerold. Aansluitend
daarop wordt de oprichting van een lokale agrobeheergroep overwogen om bepaalde
beheertaken op het terrein uit te voeren.
Uit deze acties zou vervolgens een plan van aanpak voortvloeien om te komen tot een Vlaams
beverbeheerplan (ism Ugent, Waalse en Nederlandse initiatieven, en het bekkensecretariaat
Maasbekken) waarover gerichte communicatie kan worden gevoerd.
Meer concreet vertaalden deze actiepunten zich dit in volgende projectdoelstellingen:
1.) De oprichting van een projectstuurgroep om de projectvoortgang te bewaken.
2.) De ontwikkeling van een predictief model dat vernattingsanalyse van het lokale terrein toelaat.
3.) Een overzicht van gepaste technieken en maatregelen voor beheer van waterpeil rond de
beverdam.
4.) De oprichting van een lokale agrobeheergroep om maatregelen op het terrein gecoördineerd
uit te voeren.
5.) Kennisuitwisseling naar de betrokken actoren op het terrein alsook in brede zin.
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2.3.2
Tijdens

Onverwachte omstandigheden tijdens projectverloop
de

projectvoortgang

noopten

enkele

elementen

tot

een

herziening

van

de

projectdoelstellingen.
•

In 2017 kondigde de VMM aan dat zij een studieopdracht ging uitschrijven voor de opmaak
van een oppervlakte- en grondwatermodel voor het gebied van de Abeek-Lossing. Dit model
zou in staat zijn betere voorspellingen te maken omtrent waar en tijdens welke perioden er
ongewenste vernatting zou optreden ten gevolge van de aanwezigheid van de bever dan het
model dat was voorzien in het project.

•

De zomers tijdens de projectperiode (jaren 2017, 2018, 2019) kenden extreem lange periodes
van ernstige droogte die in gans Vlaanderen leidden tot historisch lage grondwaterstanden.
Zeker in de zanderige regio van de Limburgse Kempen waren de grondwaterpeilen gevoelig
lager dan normaal. Op vele plaatsen waar de bever actief was werd daarom nooit een cruciaal
peil bereikt waarop zou moeten ingegrepen worden en waarbij proefopstellingen ten volle
konden worden uitgetest. Dit maakt dat enkele proefopstellingen niet konden doorgaan,
waardoor de data-verzameling gevoelig werd ingeperkt.

•

Beleidsmatig blijft er momenteel nog bijzonder weinig manoeuvreerruimte om terreinactoren
op een administratief haalbare manier beheeracties omtrent beverdammen te laten
coördineren en uitvoeren. Dit knelpunt bleek niet zomaar te kunnen worden opgelost binnen
het kader van dit project, en zou in wezen een aanpassing van de Vlaamse wetgeving vragen.
Zolang dit knelpunt aan de orde blijft is de oprichting van een agrobeheergroep geen
wenselijke

piste

omdat

landbouwers

dit

(terecht)

zouden

aanvoelen

als

een

samenwerkingsverband zonder resultaat op het terrein.
•

Het eerste soortbeschermingsplan (SBP) voor de bever werd in mei 2015 goedgekeurd voor
een periode van 5 jaar. Eind 2019 diende zich een evaluatie op van het SBP Bever, met het oog
op de opmaak van een tweede soortbeschermingsplan met betrekking tot de bever voor de
periode 2020-2025. De wateringen en de provincies waren via de overlegmomenten van de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) betrokken bij de aanbevelingen omtrent
dit nieuw soortenbeschermingsplan. Het Agentschap Natuur en Bos liet een eerste
stuurgroepvergadering rond de evaluatie van het eerste SBP Bever doorgaan in het najaar van
2019

waarbij

verschillende

relevante

actoren

werden

uitgenodigd.

Ook

het

Agrobeheercentrum Eco² vzw nam deel aan deze vergadering en leverde hierbij input vanuit
het project (zie Bijlage 3). Het bundelen van aanbevelingen omtrent een beverbeheerplan sluit
perfect aan op één van de doelstellingen van het project, met name de kennisdeling omtrent
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de bevindingen van het project. De overige twee stuurgroepvergaderingen zouden
normaalgezien doorgaan in het voorjaar van 2020 om zo te leiden tot het nieuwe
Soortbeschermingsplan Bever (SBP Bever 2) tegen mei 2020. Door de huidige Covid 19-crisis
hebben deze vergaderingen echter nog niet plaatsgevonden en is de opmaak van SBP Bever 2
uitgesteld. Verwacht wordt dat dit traject in het 2e semester van 2020 zal worden hervat.
2.3.3

Herziene doelstellingen en verlenging projecttermijn

Bovenstaande elementen indachtig werd overeengekomen om de output van het project te
herevalueren. Elementen uit de initiële projectaanvraag die niet langer tot de output zouden behoren
betroffen enerzijds de ontwikkeling van een theoretisch model om de periode en plaats van vernatting
in te schatten en anderzijds de oprichting van een lokale agrobeheergroep.
De belangrijkste projectresultaten – naast het gangbare eindrapport - werden gewijzigd richting
volgende elementen:
1.) Een projectrapport rond het verloop en de resultaten van de verschillende proefopzetten
waarbij technieken en maatregelen voor het beheer van het waterpeil rond de beverdam
werden uitgetest. (Zie Bijlage 2 sectie 4.)
2.) Het uitwerken van een rapport met de belangrijkste beleidsaanbevelingen die uit het project
voortvloeien en die als nuttige input kunnen dienen voor het toekomstige Vlaamse beleid
omtrent het beverbeheer, waaronder het nieuwe soortbeschermingsplan bever. (Zie Bijlage 2
sectie 5.)
3.) Kennisuitwisseling naar de betrokken actoren op het terrein alsook in brede zin, waarbij de
belangrijkste projectbevindingen zouden worden verzameld in een vulgariserend artikel in
Boer & Tuinder.
Teneinde maximaal te kunnen inzetten op resultaat 1 (het uittesten van technieken en maatregelen
voor het beheer van het waterpeil rond de beverdam) werd ook de termijn van het project gewijzigd,
waarbij een projectverlenging met 1 jaar (tot 30/06/2020) werd aangevraagd en goedgekeurd. Het
hoofddoel van deze aanvraag was bijkomende tijd te krijgen om beverbeheermaatregelen die door de
droge zomers van 2017 en 2018 niet konden doorgaan alsnog op het terrein te kunnen uittesten.
Echter, in navolging van de droogteperiodes tijdens de zomers van 2017 en 2018 viel ook de zomer
van 2019 extreem droog uit. Toch kon heel wat bijkomende nuttige data worden verzameld en werd
meer ervaring opgedaan met het meest succesvolle projectontwerp (cfr. infra).
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Als bijkomend projectinitiatief werd contact gelegd met de technische school Campus Mosa-RT te
Maaseik waar 2 laatstejaarsstudenten richting Industriële Wetenschappen zouden bijdragen aan het
project. Zij zouden onderzoeken in welke mate de meest succesvolle testopstelling kon worden
geautomatiseerd.
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3 Projectbevindingen
3.1 Testopstellingen
Voor een volledig overzicht van de testopstellingen wordt verwezen naar het aparte technische
rapport dat als bijlage (zie Bijlage 2) wordt verzonden bij de einddeclaratie. Een kort overzicht van de
belangrijkste bevindingen staat hieronder weergegeven.
3.1.1

Verloop

Doorhaan het project werden in totaal een 9-tal verschillende proefopzetten uitgevoerd verspreid over
12 locaties. Deze betroffen achtereenvolgens:
1.) Afschrikking via sonor geluidsgolven en lichtflits
2.) Afschrikking met schrikdraad
3.) Uitdiepen van de beekbodem
4.) Beaver Deceiver met 1 bocht van 90° aan uitstroom
5.) Beaver Deceiver met 1 bocht van 90° aan instroom
6.) Beaver Deceiver met 2 bochten van 90° aan instroom
7.) Beaver Deceiver met 3 bochten van 90° aan instroom
8.) Beaver Deceiver met afsluitbare instroom
9.) Overhevelen over de beverdam via flexibele buizen
De eerste 2 methodes betroffen afschrikmethodes met als doel de bever lokaal te verjagen zonder het
dier schade te berokkenen. Beide methodes bleken niet effectief. De bever lijkt geen hinder te
ondervinden van ultrasone geluiden of LED-flitsen. Een stroomdraad maakt hij door het aanbrengen
van strategisch geplaatste takken onschadelijk.
De andere methodes (3-9) waren minder gericht op het verjagen van de bever en poogden vooral de
plaatselijke vernattingseffecten van zijn aanwezigheid in te dijken. Methode 3, i.e. het uitdiepen van
de bodem stroomopwaarts aan de dam om kunstmatig een voor de bever gewenste waterdiepte van
minstens 80 cm te bereiken, bleek in de praktijk weinig houdbaar doordat de beekbodem snel raakte
dichtgeslibd. Methodes 4-8 betroffen allen diverse opzetten van zogenaamde ‘Beaver Deceivers’. Een
beaver deceiver is een eenvoudige buis die door of langs de beverdam wordt gelegd waarlangs het
water kan worden afgevoerd zonder de dam te vernietigen. Er werden verschillende types buis getest,
waarbij de goedkoopste buizen van PVC dienden verzwaard te worden om te vermijden dat de
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proefopstelling zou gaan drijven. Een zwaardere, metalen buis met een diameter van 65 cm bleek het
meest efficiënt in gebruik en kon zonder bijkomende ballast op de beekbodem worden geplaatst. De
kostprijs van deze buis bedroef wel het vijfvoudige van een PVC-buis met gelijkaardige diameter. Het
voornaamste probleem bij deze proefopzetten betrof het vernuft van de bever om steeds het lek te
vinden en deze toegang te dichten met modder, takken en ander materiaal. Ook het gebruiken van
metalen kooien rond de instroomopening kon dit probleem niet verhinderen. Het meest succesvolle
resultaat werd bereikt bij opstelling 8, waar doorheen het project gradueel naar werd toegewerkt.
Proefopstelling 9, waarbij via het principe van communicerende vaten water via flexibele buizen over
de beverdam wordt geleid, bleek enkel succesvol bij kleine beekjes met een gering debiet.
3.1.2

Meest succesvolle proefopstelling

De meest succesvolle tests werden doorgevoerd met de 8e methode. Bij deze proefopstelling werd de
instroomopening afsluitbaar gemaakt. Enkel overdag, wanneer de bever slaapt, wordt in deze
proefopzet water afgevoerd. Door deze opening ’s nachts af te sluiten, wanneer de bever actief is, zou
het incentief voor de bever om dichtingswerken te verrichten verdwijnen. Dit bleek in de praktijk ook
zo te zijn.

Beaver Deceiver met afsluitbare
instroom: het rode frame laat toe om
de metalen klep naar boven te hijsen
(buis open) of naar beneden te laten
zakken (afsluiten buis) waardoor de
doorstroom variabel kan geregeld
worden en ’s nachts zelfs kan
stopgezet worden.
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3.1.3

Verbeteringen Beaver Deceiver met afsluitbare instroom

Omdat het manueel bedienen van de Beaver Deceiver met afsluitbare instroom tweemaal per dag een
handeling vereist en dus erg arbeidsintensief is werd onderzocht hoe dit proces kon worden
geautomatiseerd.
Een medewerker van Watering Het Grootbroek ontwierp een hydraulisch systeem dat op batterijen
werkt waarbij de afsluitklep niet meer zelf dient te worden omhoog getrokken of naar beneden te
worden gelaten. Bij dit model moet echter nog steeds ter plaatse worden gegaan, om de batterij aan
te sluiten en het systeem in werking te zetten.
In een volgende fase zal worden onderzocht of een geautomatiseerd klepsysteem kan worden
ontwikkeld dat zelfstandig functioneert op basis van de parameters dag-/nachtperiode en een kritisch
waterniveau. Hiertoe werd contact gelegd met de Campus Mosa-RT te Maaseik. Studenten uit het 6e
jaar secundair onderwijs zullen in het kader van hun Geïntegreerde Practicumproef een systeem
helpen ontwikkelen. Dit zal gebeuren door eerst een labo-model op kleine schaal te ontwerpen,
waarop veelvuldige testing kan worden toegepast. Een eerste aanzet hiertoe werd geleverd in het
schooljaar 2019-2020. Indien het labo-model is geoptimaliseerd kan dit nadien worden opgeschaald
naar een model van reële grootte dat effectief op het terrein kan worden ingezet. Hiertoe zal in het
schooljaar 2020-2021 verder worden samengewerkt met Campus Mosa-RT.
Aansluitend loopt er een experiment waar op basis van lokale peilmetingen een signaal kan worden
gestuurd vanop de Beaver Deceiver naar een lokale beheerder, bijvoorbeeld een aanpalende
landbouwer. Wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden met betrekking tot het
waterpeil voor de beverdam wordt deze beheerder hiervan op de hoogte gebracht. Die kan dan
afhankelijk van de periode snel actie ondernemen om de Beaver Deceiver in werking te stellen. Actief
ingrijpen dient immers voornamelijk te gebeuren wanneer er veldbewerkingen nodig zijn met zware
machines, i.e. in de tussenseizoenen tijdens de zaai- en oogstperiodes. Daarbuiten kunnen hogere
grondwaterstanden worden toegestaan en zijn deze – met het oog op de huidige droogteproblematiek
– zelfs wenselijk. Dergelijk waarschuwingssysteem kan reeds voor een paar 100 € worden geplaatst en
zal in de periode na afloop van het project verder worden uitgewerkt.
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3.2 Positieve impact beveraanwezigheid
Het project spitst zich in hoofdzaak toe op het mitigeren van problemen die de beveractiviteit in het
gebied met zich meebrengt. Toch dient de beveractiviteit ook in een ruimer licht bekeken te worden.
De aanwezigheid van bevers brengt immers ook voordelen met zich mee. Inzake biodiversiteit is de
bever zonder meer een aanwinst te noemen. Zijn werkzaamheden brengen structuurvariëteit in
waterlandschappen die doorgaans een positief effect heeft op fauna en flora. Zeker in een gebied als
Vlaanderen, dat doorheen de eeuwen in aanzienlijke mate van zijn natuurlijke structuurvariëteit werd
ontdaan, is beveractiviteit daarom een aanwinst te noemen. Gezien een ecologische evaluatie van de
aanwezigheid van de bever buiten het bestek van dit project valt wordt voor verdere toelichting
hieromtrent verwezen naar de relevante wetenschappelijke literatuur. Echter, ook inzake het aspect
waterconservering, wat een veel breder concept betreft dan louter een biodiversiteitsgebeuren, speelt
de bever een gunstige rol. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door zeer droge zomers die de
landbouw veel schade toebrachten. Achtereenvolgens werden tijdens de zomers van 2017, 2018 en
2019 systematisch droogte- en hitterecords gebroken. Aansluitend werd ook in 2020 nog voor het
meteorologische begin van de zomer een nieuw droogterecord gevestigd. Deze zorgwekkende trend
is geen tijdelijk fenomeen. Door de klimaatopwarming zullen zowel de frequentie als de intensiteit van
periodes van hoge temperaturen en het uitblijven van neerslag in toenemende mate voorkomen. Het
is evident dat de landbouw hierbij tot de sectoren wordt gerekend die het zwaarst zullen worden
getroffen. Land- en tuinbouwers zijn immers sterk afhankelijk van een goed waterbeheer, waarbij
zowel tekorten als overschotten problematisch kunnen zijn. In het kader van de klimaatproblematiek
vormt het bufferen van water tijdens droge periodes dan ook een cruciaal aandachtspunt. Het is hier
waar de bever op een volledig natuurlijk wijze aan kan bijdragen. Hij is namelijk vooral actief tijdens
het droge seizoen, waarbij nieuwe dammen worden aangelegd in periodes dat water ophouden meer
en meer aan belang wint ten aanzien van het snel afvoeren van water. Of nog: waar vernatting van
percelen tot voor kort als hoofdzakelijk een probleem werd aanzien, wordt dit in het licht van de
droogteproblematiek stilaan meer en meer als een zegen gezien. In Limburg lopen reeds verscheidene
initiatieven rond het structureel ophouden van water in landbouwgebied. In eerste instantie verloopt
dit via het plaatsen van stuwen in waterafvoerende grachten, en het omvormen van klassieke
drainages naar peilgestuurde drainagesystemen. Het zou verkeerd zijn de activiteit van de bever niet
als een natuurlijke variant te zien van deze initiatieven.
Bij wijze van illustratie wordt de impact van een beverdam op de nabije omgeving visueel weergegeven
aan de hand van een casusvoorbeeld. Onderstaand voorbeeld betreft een ruwe simulatie met het
Digitaal Hoogte Model (DHM) van een beverdam op variabele hoogtes in het natuurgebied
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Stramproyerbroek. Afhankelijk van de hoogte van de dam kunnen verschillende grondwaterstanden
worden gesimuleerd. De blauwe kleur geeft de zones aan waar het grondwater op minder dan 80 cm
staat. (Het gaat hier dus niet om zones die effectief overstroomd zijn.) Hoe blauwer de kleur, hoe hoger
de grondwatertafel.

Situatie zonder beverdam. Waterpeil op 31,90 TAW

Impact beverdam van +25 cm

Impact beverdam van +50 cm

Impact beverdam van +75 cm

Buiten de periodes waarin de veldwerkzaamheden plaatsvinden (klassiekerwijs in het voor- en najaar
tijdens de respectievelijke zaai- en plantperiode enerzijds en de oogst anderzijds) is een minder diepe
grondwaterstand doorgaans een wenselijk gebeuren, uiteraard zolang effectieve overstroming
uitblijft. Immers, wanneer het grondwater hoger staat dan 80 cm onder het maaiveld wordt meer
water ter beschikking gesteld van de lokale gewassen. Ervaringen in de regio met peilgestuurde
drainagetechnieken hebben reeds een positieve impact van hogere grondwatertafels op de
landbouwopbrengst kunnen vaststellen.
Hoewel dient vermeld te worden dat dit een zeer rudimentaire simulatie betreft, waarbij meer
nauwkeurige modellen nodig zijn om een meer gesofisticeerd beeld te kunnen schetsen, geeft deze
casus aan dat de bever ook als waterconservator kan worden beschouwd. Doordat er echter geen
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concrete metingen voorhanden zijn gaat de positieve impact van de beveractiviteit ongemerkt voorbij,
hoewel het effect op de gewasopbrengst zonder meer positief zal zijn geweest tijdens de droge zomers
van de laatste jaren.

3.3 Draagvlak
3.3.1

Draagvlakproblemen inzake de bever

De bever is bij het brede publiek een graag geziene gast. Dat de soort in enkele jaren tijd een gunstige
staat van instandhouding wist te bereiken is globaal genomen dan ook een goede zaak. Lokaal ontstaat
echter wrevel bij dit succes, met name daar waar schade optreedt. Tijdens het project kon worden
vastgesteld dat er wel degelijk een onderschat draagvlakprobleem op het terrein heerst.
De schade die bevers veroorzaken is tweeledig: vooreerst, en het meest gevreesd, is er de indirecte
schade als gevolg van overstromingen, de zogenaamde ‘vernattingsschade’. Aansluitend hierop is er
de directe schade. Deze is meteen zichtbaar en bestaat enerzijds uit vraatschade aan gewassen en
bomen en anderzijds aantastingen van dijken en oeververstevigingen door het graven van holen of het
vormen van sleepgangen. Doordat beverschade zich op erg diverse manieren kan uiten is het logisch
dat problemen met de beverpopulatie niet alleen voorkomen bij landbouwers uit de onmiddellijke
omgeving. Beverschade treft immers ook lokale en bovenlokale waterbeheerders, boseigenaars,
particulieren, en zelfs bepaalde natuurliefhebbers. Een nefaste impact op lokale natuurwaarden komt
vooral voor indien natuurterreinen overstromen met voedselrijk of vervuild water ten gevolge van
beveractiviteiten waardoor de soortensamenstelling op korte termijn zal wijzigen. Zo kan eutrofiëring
van een gebied via overstroming met voedselrijk water in één klap decennialang verschralingsbeheer
in rook doen opgaan. In de regel zijn het echter vooral landbouwers en bij uitbreiding andere private
terreineigenaars die rechtstreeks als individu worden getroffen (en niet als terreinbeherende of
waterbeherende organisatie).
3.3.2

Oorzaak van het draagvlakprobleem nader uitgelicht

Uiteraard begint het draagvlakprobleem voor de bever in eerste instantie bij de (angst tot) geleden
schade zelf. Echter, een bijkomend aspect dat zonder twijfel bijdraagt aan lokale weerstand tegen het
beversucces betreft de huidige vorm van de wildschaderegeling door de Vlaamse overheid (die wordt
behandeld via het Agentschap Natuur en Bos).
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Particuliere schade komt bij voorbaat al niet in aanmerking voor een wildschadevergoeding. Deze is
volgens artikel 52 in het Natuurdecreet immers enkel van toepassing op de schade aan gewassen, vee,
bossen of visserij. Nochtans zijn er diverse gevallen bekend waar de schade door beveractiviteit bij
particulieren relatief aanzienlijk was (zie Bijlage 2). Schadecompensatie kan in zulke gevallen enkel via
juridische weg op de overheid worden verhaald. Indien er geen duidelijk oorzakelijk verband kan
worden aangetoond tussen de geleden schade en een fout door de Vlaamse overheid is het nemen
van juridische stappen om als particulier schadevergoeding te bekomen een zinloze zaak.
Landbouwschade kan in theorie wel worden vergoed, maar dan moet deze om te beginnen hoger zijn
dan 300 euro. (Er geldt immers een eigen risicobedrag van minimum 250 euro. Daarbovenop komt het
feit dat schadevergoedingen onder de 50 euro niet worden uitbetaald.) Indien het vraatschade betreft
moet de landbouwer bovendien voorafgaand aan de schade preventieve maatregelen hebben
getroffen wil hij schade kunnen claimen. Die maatregelen vallen in de realiteit veel te duur uit (zie
Bijlage 2). In de praktijk worden momenteel dus heel wat schadelijders uitgesloten van compensaties.
Wanneer schadelijders zich niet gehoord voelen, ontstaan wrange gevoelens ten aanzien van het
beleid die het draagvlak vanzelfsprekend niet ten goede komen. Aansluitend zorgt dit voor hiaten in
de schademonitoring, want al deze schade wordt uiteraard niet gerapporteerd. Ook schade die wel
vergoed zou kunnen worden blijkt in de praktijk vaak niet aangegeven te worden. Deze schadelijders
vinden ofwel de toegang tot de schaderegeling niet, ofwel vinden ze deze te complex, ofwel weigeren
ze deze aan te gaan gezien alle vertrouwen in de overheidsinstanties zoek is. Hierbij dient te worden
vermeld dat deze problematiek rond de wildschaderegeling niets te maken heeft met de bever an sich,
maar eerder een structureel probleem is dat verankerd zit in de Vlaamse wetgeving, met name in het
Soortenschadebesluit van 20091 en de bijhorende code van goede praktijk2. Deze bevindingen gelden
immers ook voor bijvoorbeeld de everzwijnenproblematiek.

1

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van wildschade of van schade door beschermde
soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
2
Ministerieel besluit tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het
Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.
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3.3.3

Oplossingen voor het draagvlakprobleem

De oplossingen voor het huidige draagvlakprobleem spitsen zich toe op twee aspecten: enerzijds het
aspect sensibilisatie, dat bestaat uit het verminderen van de onterechte perceptie dat bevers enkel
problemen met zich meebrengen, en anderzijds het aspect compensatie, waarbij een minder
discriminerend optreden van het beleid dient te worden beoogd wanneer er zich effectief problemen
hebben voorgedaan.
A.

Sensibilisatie richting een meer genuanceerd beeld rond beverimpact

Potentiële schadelijders worden voornamelijk geconfronteerd met pejoratieve berichtgeving rond de
bever. Bevers zorgen voor wateroverlast, bevers tasten gewassen aan, bevers knagen bomen door,
bevers ondergraven oeververstevigingen en ga zo maar door. Samen met de vaststelling dat de bever
bijzonder adaptief is, dat hij mitigerende maatregelen bijzonder snel ongedaan weet te maken door
zijn vernuft en zijn werkvlijt, en dat hij bovendien ook nog eens relatief snel nieuwe terreinen kan
koloniseren, ontstaat de perceptie bij potentiële schadelijders dat de bever een pestsoort is.
Nochtans brengt de aanwezigheid van bevers ook voordelen met zich mee, en dit ruimer dan alleen
de ecologische aanwinst. Hiervoor wordt verwezen naar sectie 3.2. Wanneer er meer aandacht komt
voor de voordelen die beveractiviteit met zich kan meebrengen voor land- en bosbouwdoeleinden kan
dit bijdragen aan een meer genuanceerd beeld van de bever – ook voor potentiële schadelijders. Dit is
een

gezamenlijke

taak

van

lokale

en

bovenlokale

overheden,

waterbeheerders

en

middenveldorganisaties. Idealiter zou een impactstudie van beverdammen op de gewasopbrengst van
omliggende percelen tijdens droge jaren kunnen worden voorgelegd, waarbij de positieve effecten in
concrete cijfers kunnen worden vertaald naar de terreineigenaars toe. Op die manier kan beter worden
beargumenteerd dat beveractiviteit tot op zekere hoogte wenselijk is en als een natuurlijke variant kan
worden beschouwd van het plaatsen van stuwen in waterafvoerende grachten en het omvormen van
klassieke drainages naar peilgestuurde drainagesystemen. Dergelijke technieken hebben hun nut
reeds bewezen.
Weliswaar is het grote verschil tussen beverconstructies enerzijds en stuwen en peilgestuurde
drainagetechnieken anderzijds dat deze laatste zeer concreet regelbaar zijn door de terreineigenaar.
In het geval van beverdammen en -burchten is de regelbaarheid – niet tegenstaande de initiatieven
uit sectie 3.1 – doorgaans veel minder groot en kan waterconservering plots overgaan in wateroverlast.
Daarom dient naast sensibilisatie ook te worden ingezet op een veel breder toegankelijke
schadecompensatie.
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B.

Meer toegankelijke compensatieregeling

Cfr. sectie 3.3.2 en Bijlages 2 en 3 is de schaderegeling voor bevers aan herziening toe wil de overheid
concrete vorderingen maken inzake het draagvlakprobleem op het terrein. Bij voorbaat is de
schaderegeling niet toegankelijk te noemen, gezien een deel van de schadelijders per definitie wordt
uitgesloten, met name de particulieren met schade aan private eigendommen zoals vijvers. De
schaderegeling kan eveneens niet billijk worden genoemd. De verplichte preventieve maatregelen om
in aanmerking te kunnen komen voor een compensatievergoeding bij vraatschade zijn immers
dusdanig kostelijk dat in de praktijk weinig tot geen terreineigenaars deze maatregelen zullen treffen.
Ook zij worden als dusdanig van een schade-uitkering uitgesloten. De belangrijkste werkpunten om de
huidige schaderegeling te herzien worden samengevat in sectie 3.4.

3.4 Beleidsaanbevelingen
Binnen het project werd naast de terreingerelateerde acties ook ingezet op verzamelen van inzichten
op beleidsmatig niveau. Voor een meer volledig overzicht van de relevante beleidsaanbevelingen
wordt verwezen naar het aparte technische rapport (zie Bijlage 2) en Bijlage 3 die samen met dit
eindrapport worden meegeleverd in het kader van de einddeclaratie. Een kort overzicht van de
belangrijkste aanbevelingen staat hieronder weergegeven.
3.4.1

Een efficiëntere hantering van de beschermingsniveaus.

Momenteel worden binnen Vlaanderen drie beschermingsniveaus gehanteerd die geldig zijn binnen
specifiek afgebakende zones:
•

Het hoogste beschermingsniveau (groen) is gesitueerd binnen SBZ-H of SIGMA-gebied waar
beverdoelen werden vastgesteld via de IHD-aanwijzingsbesluiten. Hier geldt een maximale
vrijheid voor de bever waarbij alle maatregelen dienen te gebeuren via afwijkingen.

•

Een gemiddeld beschermingsniveau (geel) geldt binnen de overige SBZ, VEN, groen- en
boszones op het gewestplan. Bij ingrepen dient de waterbeheerder steeds een afwijking op
het soortenbesluit aan te vragen maar de randvoorwaarden voor dergelijke afwijkingen staan
opgelijst in een afsprakenkader.

•

Het derde en laagste beschermingsniveau (rood) betreft al de overige waterlooptrajecten. Hier
wordt aan de waterbeheerders een algemene afwijking gegeven om indien nodig onmiddellijk
in te grijpen zodat een negatieve impact via nat- of vraatschade maximaal wordt vermeden.
Wel geldt er een meldingsplicht bij ingrepen die onder de afwijkingen vallen.
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Er blijkt uit overleg dat de huidige gang van zaken wat efficiëntie betreft aan verbetering toe is. Binnen
de gele categorie kunnen afwijkingen voor meerdere jaren (momenteel 3) worden toegekend maar de
aanvraagplicht geldt in principe per individuele dam of burcht (al wordt de laatste jaren gewerkt met
ontheffingen per traject van een waterloop). Het huidige systeem bezorgt de waterbeheerder nog te
veel administratieve last die weinig bijdraagt aan de doelstellingen van het Soortbeschermingsplan.
Daarom wordt voorgesteld om de voorwaarden van de gele categorie om te vormen als volgt:
•

Een gemiddeld beschermingsniveau (geel) geldt binnen de overige SBZ, VEN, groen- en
boszones op het gewestplan. Hier wordt aan de waterbeheerders een algemene afwijking
gegeven onder voorwaarden om indien nodig onmiddellijk in te grijpen zodat een negatieve
impact via nat- of vraatschade maximaal wordt vermeden. De voorwaarden voor dergelijke
afwijkingen staan opgelijst in een afsprakenkader, dat op voorhand kan onderhandeld worden
tussen ANB en de waterbeheerder. Wel geldt er een jaarlijkse meldingsplicht bij ingrepen die
onder de afwijkingen vallen.

Op deze manier wordt de administratieve last van het aanvragen en controleren van afwijkingen
achterwege gelaten. Zowel het ANB als de waterbeheerder krijgen hierdoor meer ruimte voor
belangrijkere taken. Het ANB behoudt met deze opzet nog steeds de controle op de toestand op het
terrein, gezien een jaarlijkse meldingsplicht geldt voor de genomen maatregelen, waarna een evaluatie
kan volgen. Indien de wijze van aanpak voor bepaalde zones dient te worden bijgestuurd door nieuwe
terreininzichten kan dit op eenvoudig verzoek van en na overleg met het ANB.
3.4.2

Een herziening van de huidige schaderegeling.

Cfr. sectie 3.3. en Bijlage 2 is de schaderegeling voor bevers aan herziening toe. Meer bepaald dient er
werk te worden gemaakt van volgende punten:
•

Het toegankelijk maken van de compensatieregeling voor alle schadelijders, waarbij niet enkel
de schade aan gewassen, vee, bossen of visserij wordt vergoed.

•

Het schrappen van de schadedrempel van 300 euro (forfaitair bedrag van 250 euro zelf te
bekostigen schade + minimumdrempel voor schade-uitkeringen van 50 euro).

•

Het schrappen van onrealistische preventieve maatregelen, i.e. het afrasteren van bos- of
landbouwpercelen om vraatschade tegen te gaan.

Gezien dit elementen zijn die zijn opgenomen in de Vlaamse wetgeving kan deze regeling echter niet
éénzijdig worden aangepast door de Vlaamse administraties die bevoegd zijn voor de uitkering van de
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schadecompensaties. Wel is het van belang dat ook de relevante administraties aanbevelingen doen
om inadequate wetgeving te optimaliseren. Een aanpassing van het soortenbesluit dringt zich op, en
de mogelijkheid tot voorstellen rond een dergelijke aanpassing werd ook voorzien in het eerste
Soortbeschermingsplan voor de bever.
Aansluitend dient te worden onderzocht waarom ook schadelijders die wel in aanmerking komen voor
een vergoeding in sommige gevallen geen schade rapporteren. Hierbij dient te worden uitgeklaard of
dit te maken heeft met een significant gebrek aan vertrouwen in de overheid, dan wel met een
administratieve procedure voor de aanvraag van een schadevergoeding die als te ingewikkeld of
tijdrovend wordt ervaren. Zonder een meer algemene rapportering van beverschade kan het huidige
schademonitoringsprogramma van de overheid onmogelijk een voldoende realistisch beeld geven van
de werkelijke schade op het terrein. Hierbij wordt opnieuw verwezen naar Bijlages 2 en 3.
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4 Projectopvolging
Ook na de projecttermijn zullen de inspanningen van de afgelopen jaren verder worden doorgetrokken
naar concrete terreinacties en beleidsmatige input.
Vooreerst zullen de ontwerpen rond een gedegen beheersysteem op de beverdam om het waterpeil
gunstig te kunnen sturen worden gecontinueerd. Na afloop van het project is de aanwezigheid van de
bever immers nog steeds een feit, en verwacht wordt dat de schade in het gebied de komende jaren
nog zal toenemen. In samenwerking met de Campus Mosa-RT te Maaseik zal worden onderzocht of
een volautomatische Beaver Deceiver kan worden ontwikkeld. Zie hiervoor sectie 3.1.3. Verwacht
wordt in het schooljaar 2020-2021 hiertoe concrete stappen te kunnen zetten, uiteraard onder
voorbehoud van de verdere ontwikkelingen omtrent de huidige Covid 19-crisis. Aansluitend wordt
gewerkt aan een experiment waar op basis van lokale peilmetingen een signaal kan worden gestuurd
vanop de Beaver Deceiver naar een lokale beheerder (bvb. aanpalende landbouwer). Zie hiervoor
eveneens sectie 3.1.3.
Het is te verwachten dat het nieuwe oppervlakte- en grondwatermodel van VMM (in opmaak) zal
bijdragen aan een meer toepasbare modellering en aldus betere voorspelling van de lokale impact van
beveractiviteiten op de vernatting binnen het projectgebied. Zodra dit model actief is zal dit mee
kunnen worden ingezet door de waterbeheerders in het kader van het lokale beverbeheer.
Indien er beleidsmatig voldoende vorderingen worden gemaakt rond een verbeterd draagvlak omtrent
de bever en een efficiënter beheer met meer mandaten voor lokale waterbeheerders (cfr. sectie 3.4)
zal het in de toekomst mogelijk wel haalbaar zijn om lokale landbouwers bereid te weten om dergelijk
beheer mee uit te dragen via een lokaal samenwerkingsverband.
Wat de beleidsmatige opvolging betreft zullen het Agrobeheercentrum Eco² en Watering Het
Grootbroek nauw betrokken blijven bij de opmaak van het nieuwe Soortbeschermingsplan Bever (2)
voor de periode 2020-2025. Het Agrobeheercentrum Eco² heeft reeds de eerste stuurgroep omtrent
de evaluatie van het huidige (afgelopen) SBP Bever opgevolgd. De hierbij afgeleverde input vanuit het
project is terug te vinden in Bijlage 3. Normaalgezien werden twee volgende stuurgroepbijeenkomsten
voorzien vóór mei 2020. Door de huidige Covid 19-crisis hebben deze overlegmomenten echter nog
niet plaatsgevonden. Verwacht wordt dat deze in het 2e semester van 2020 zullen worden ingepland.
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5 Aanbevelingen voor verder onderzoek en nieuwe
initiatieven
Vanuit het project kunnen een aantal suggesties worden aangeleverd omtrent toekomstige
initiatieven. De bever blijft immers aanwezig in het gebied en verwacht wordt dat de bezorgdheden
omtrent zijn activiteiten alleen maar zullen toenemen.
•

Idealiter zou een impactstudie van beverdammen op (de gewasopbrengst van) omliggende
percelen plaatsvinden. Verwacht wordt dat het nieuwe oppervlakte- en grondwatermodel van
VMM hierbij een aanzienlijke bijdrage kan leveren doordat het meer gedetailleerde
toepassingen en een betere visualisering van dergelijke impact zal mogelijk maken. Wanneer
de impact van een beverdam op de lokale landbouwproductie kan worden aangetoond, werkt
dit zowel het preventief beheer als de afhandeling van de schadevergoeding in de hand.
Bijkomend – en niet minder belangrijk – kunnen ook positieve effecten op de landbouw in
drogere periodes worden geconcretiseerd. Dit zal een niet te onderschatten rol spelen in de
verbetering van het draagvlak rond de bever.

•

Vanuit het perspectief van de waterbeheerder is het nuttig om een beter zicht te krijgen op de
concrete schade aan beektaluds ten gevolge van hogere waterstanden (door de bouw van
beverdammen). Een voldoende correcte inschatting van de toestand van deze taluds is nodig
voor zowel het aspect van oeverversteviging in het kader van waterkering als de nood aan een
voldoende bereidbaarheid van de beekranden met zware machines in kader van het regulier
beheer. Op die manier kunnen bijkomende kosten voor de waterbeheerder (zoals bijkomende
oeverversteviging) tijdig worden ingecalculeerd of kunnen onnodige kosten worden vermeden
(zoals het wegzakken van zware machines tijdens beheerwerken ten gevolge van ondergraving
van beektaluds door de bever).

•

Vanuit ecologisch perspectief is het zinvol om de impact van beveractiviteit op de lokale
waterkwaliteit beter in kaart te brengen. Doordat beverdammen de gangbare doorstroming
wijzigen lopen bepaalde beken plots over in andere afvoerende stromen waar dit voordien
nooit gebeurde. Hierbij kan eutroof water op ongewenste plaatsen terecht komen. Een
grondiger zicht op het effect op zowel de waterkwaliteit als de bijhorende vegetatie kan
bijdragen aan een beter beheer, waar ook ecologische doelstellingen een rol spelen.

•

Cfr. supra dient vanuit beleidsmatig perspectief te worden onderzocht waarom schadelijders
die wel in aanmerking komen voor een vergoeding in heel wat gevallen toch geen schade
rapporteren. Hierbij dient te worden uitgeklaard of dit te maken heeft met een significant
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gebrek aan vertrouwen in de overheid, dan wel met een administratieve procedure voor de
aanvraag van een schadevergoeding die als te ingewikkeld of tijdrovend wordt ervaren. Zonder
een

meer

algemene

rapportage

van

beverschade

kan

het

huidige

schademonitoringsprogramma van de overheid onmogelijk een voldoende realistisch beeld
geven van de werkelijke schade op het terrein. Hierbij wordt verwezen naar Bijlage 2 en 3.

24

6 Besluit
Het LEADER-project ‘Samenwerking tussen bevers en landbouwers in Noordoost Limburg’ (KML16-03)
heeft – ondanks de wijzigingen ten aanzien van de initiële projectdoelstellingen – substantieel weten
bij te dragen aan het vergaren van belangrijke inzichten omtrent de aanwezigheid van de bever en het
hierbij ontstane spanningsveld met lokale terreineigenaars en – gebruikers. Deze inzichten zullen de
komende decennia binnen de LEADER-regio Kempen & Maasland, en bij uitbreiding Vlaanderen, nuttig
blijken om dit spanningsveld binnen aanvaardbare perken te houden. De bever is immers succesvol
teruggekeerd binnen Vlaanderen, en zowel de populatie als de bijhorende beheerkosten worden
verwacht de komende jaren te zullen toenemen.
Vooreerst werden verschillende proefopstellingen uitgetest omtrent beheermaatregelen op de
beverdam om het waterpeil gunstig te kunnen sturen. Alvast twee technieken, die de komende jaren
verder zullen worden verfijnd, zijn hierbij nuttig gebleken. In eerste instantie werd de Beaver Deceiver
met een afsluitbare instroomopening als meest succesvolle beheerstechniek bevonden. Deze techniek
is inzetbaar op elk type waterloop en kan hopelijk binnen afzienbare termijn volautomatisch in werking
treden. Aansluitend is de methode waarbij het water via flexibele buizen over de beverdam wordt
geheveld een eenvoudige en weinig kostelijke oplossing voor kleine beekjes met een gering debiet.
Het draagvlak rond de herintrede van de bever is ondanks de aaibaarheid van de soort geen eenduidig
positief verhaal. Vooral voor lokale terreingebruikers en –beheerders is de (angst tot) schade door
beveractiviteit substantieel aanwezig. Enerzijds dient de positieve impact van beveractiviteit meer te
worden benadrukt, waarbij de bijdrage van de soort aan waterconservering duidelijker aan bod dient
te komen. Anderzijds moet de gangbare regeling omtrent schadecompensaties worden
geherevalueerd. Zolang schadelijders zich niet gehoord voelen, zullen wrange gevoelens ten aanzien
van de soort en het bijhorende beleid onvermijdelijk zijn. Aansluitend zorgt dit voor hiaten in de
schademonitoring die de overheid wenst door te voeren. Gezien de beveractiviteit de komende jaren
wordt verwacht aanzienlijk te zullen toenemen, zal het mitigeren van draagvlakproblemen een
blijvende uitdaging vormen.
Tot slot werden enkele aanbevelingen vanuit het project uitgewerkt. Beleidsmatig is het naast de hoger
vermelde schaderegelingskwestie ook wenselijk om de administratieve verplichtingen voor
waterbeheerders efficiënter te stroomlijnen. Indien de mandaten voor waterbeheerders minder
onderhevig zijn aan micro-management zal dit het beverbeheer op het terrein zowel kostenefficiënter
als potentieel meer participatief maken, hetgeen ook het draagvlak ten goede zal komen. Naast deze
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oproep aan het beleid werden ook enkele onderzoeksaanbevelingen gedaan teneinde de bestaande
kennishiaten te mitigeren. Vooral een impactstudie van beverdammen op (de gewasopbrengst van)
omliggende percelen kan een wenselijke bijdrage leveren binnen het bredere kader van het beheer
van de soort.
De herintrede van de bever is een van de meest succesvolle verhalen binnen het Vlaamse natuurbeleid.
Zijn opmars en zijn niet onomstreden reputatie zullen als geen andere soort vragen om een bijzonder
geïntegreerde aanpak, waarbij overheden, waterbeheerders, middenveldorganisaties en lokale
betrokkenen een voortdurende evenwichtsoefening zullen moeten doormaken. De bevindingen uit dit
project kunnen hiertoe een constructieve bijdrage leveren.
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