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‘Ik pleit voor een 

positief beeld’

Probleembevers bestaan niet

Foto: Ernst Dirksen
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Wie ben je? 
Mijn naam is Randy van Domselaar. Na 23 jaar 

als beroepsmilitair veel in de natuur te hebben 

doorgebracht, ben ik momenteel werkzaam als 

vrijwillige boswachter voor het Flevo-landschap. 

Ik heb ervoor gekozen om mezelf een jaar lang 

vrijwillig in te zetten voor het goede doel en op 

deze manier dagelijks bezig te kunnen zijn met 

mijn grootste passie, de natuur. 

Waar is de foto genomen?
De foto is van een bever in het Natuurpark Lely-

stad. Na een succesvolle herintroductie in 1988 

en een ontsnapping in 1991, waarbij de bevers 

een gang onder een weg door groeven, hebben 

zij zich over het park verspreid. Inmiddels leven 

er hier ongeveer 20 in 4 verschillende burchten 

en daar zijn we ontzettend trots op. 

Welke ‘problemen’ kunnen 
bevers veroorzaken?
Bevers zijn uitstekende gravers en ze knagen 

bomen om, die ze gebruiken om dammen te 

bouwen. Met deze eigenschappen zouden ze 

bijvoorbeeld schade kunnen aanrichten aan dij-

ken en boomgaarden. In het bosbeheer selecteert 

men ‘toekomstbomen’ om de lange termijnvisie 

van de beheerder te waarborgen. Bevers zijn na-

tuurlijk niet bekend met deze selectie en kunnen 

aan die betreffende bomen gaan knagen.

Welke alternatieve 
diervriendelijke maatregelen 
zijn er om dit te voorkomen?
Bevers horen in onze natuur. Daarom zoeken 

wij naar pragmatische oplossingen en proberen 

zo met ze samen te werken. Als wij op door 

ons geselecteerde toekomstbomen bijvoorbeeld 

knaagsporen aantreffen, beschermen wij deze 

met een metalen korf. De bevers richten zich dan 

op andere bomen, waardoor ze een stukje be-

heer van ons overnemen en voor dynamiek zor-

gen in het gebied. Deze bescherming is natuurlijk 

ook toe te passen in boomgaarden. Dijken kan 

men bijvoorbeeld afschermen met een betonnen 

afdeklaag, metalen roosters of afdekmatten. Hier-

mee worden bevers ontmoedigd om zich daar te 

vestigen.

Je pleit voor een positief beeld 
over bevers. Vind je dat de 
voordelen van de aanwezigheid 
van bevers opwegen tegen de 
nadelen? 
Ik pleit voor een positief beeld, omdat ik bericht-

geving in de media tegenkwam over ‘probleem-

bevers.’ Deze term wekt een verkeerde indruk, 

want mensen maken er een probleem van. De 

bever is een onderdeel van onze wensnatuur en 

daarom moeten we het samenleven met deze 

dieren ook beschouwen als een leerproces. Als 

we op de juiste wijze met bevers leren omgaan, 

ondervinden we helemaal geen nadelen van hun 

aanwezigheid. Het zijn natuurbouwers en 

ze creëren waardevolle situaties 

waar andere dieren weer van 

profiteren. Wij organiseren 

regelmatig goedbezochte bever-

excursies. Ze leveren dus ook nog 

eens een bijdrage aan het 

toerisme en daarmee indirect 

aan natuurbehoud.

Hoe zie je de 
toekomst van 
de bever in 
Nederland?
Het gaat hier al bijna 

30 jaar goed met de 

bever. In Flevoland 

leven er inmiddels zo’n 

150 en ze verspreiden 

zich steeds noordelijker. 

De Weerribben en 

De Wieden bieden 

bijvoorbeeld ook een 

uitstekend leefgebied. 

Wanneer men meer gaat 

denken in oplossingen 

in plaats van in problemen, 

zie ik de toekomst van 

de bever in Nederland met 

veel vertrouwen tegemoet. D
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T
witter is een medium waarmee veel 

mensen te bereiken zijn. Onlangs 

pleitte iemand in een tweet voor 

een positief beeld over bevers. Argus vroeg de 

afzender naar het verhaal hierachter. 


