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 9 december 2015 woensdag

Oosterhout 

SECTION: Regio; Blz. 4 

LENGTH: 287 woorden

HEADLINE: Bever weer gespot in Drimmelens water

BYLINE: DOOR MARJA KLEIN OBBINK

BODY: 

Ze waren het beestje kwijt in het dorp Drimmelen, hun eigen bever. Vorig jaar voor het laatst gespot aan 

de Vaartkant, waar het knaagdier op het eind van de put een burcht bouwde. 

De oprukkende bever die zijn territorium buiten de Biesbosch zoekt; vele dagjesmensen legden de 

strooptocht vast. Dat was einde zomer of in het najaar, vertelt inwoner Rinus Rasenberg. "Daarna was het 

stil, we dachten dat we 'ze' - het waren er mogelijk twee - kwijt waren." 

Totdat dorpsgenoot Adriaan Snoek maandag deze aangevreten boom met zijn camera vastlegde. "Hij is 

weer terug", aldus een enthousiaste Rasenberg wijzend naar het 'souvenir' aan de oever in de Amalia van 

Solmsstraat, nabij de gerestaureerde rietaak. "Hij zal een ander territorium hebben gezocht. Hij of zij 

zwemt iedere dag hier door de vaartkant om even te komen knagen en glipt dan de polder in", is zijn 

theorie. 

Nadat de eerste bevers in 1988 in de Biesbosch werden uitgezet, breidt de beverpopulatie zich steeds 

verder uit. Nu zijn er tussen de 600 en 800 exemplaren in Nederland. In de Donge bij Geertruidenberg zie 

je ze zwemmen, in een natuurgebiedje in Oosterhout zijn al drie burchten aangetroffen. Biesbosch-

boswachter Thomas van der Es heeft al sporen gezien tot aan Waalwijk en het industriegebied bij Waspik. 

"Een bever komt overal waar ie zich volledig over water naar toe kan verplaatsen, zonder dat hij 

belemmeringen tegenkomt. Ze zijn al gesignaleerd in een woonwijk bij Dordrecht. Een grote populatie is nu 

ook te vinden bij Tiengemeeten." Onlangs voorspelde een bever-watcher al dat binnen afzienbare tijd de 

bever de Bredase Mark zal binnen zwemmen. 

800 

De beverpopulatie breidt zich steeds verder uit. Nu zijn er zo'n 800 exemplaren in Nederland. 

GRAPHIC: Adriaan Snoek maakte maandag deze foto van de aangevreten boom aan de oever in de Amalia 

van Solmsstraat in Drimmelen. De bever is terug.
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