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AANLEIDING 

 
Vanuit autochtone restpopulaties is de Europese bever (Castor fiber) in West-Europa 
sinds enkele decennia terug in opgang. Ook in Vlaanderen kende de soort vrij recent een 
populatie- en areaaluitbreiding. 
 
VRAAGSTELLING 

 
Welke populatiegrootte van de bever kan als duurzaam beschouwd worden? 
Het begrip ‘duurzaam’ beperkt zich in dit advies tot de ‘ecologische leefbaarheid’ van de 
populatie. Economische en socio-culturele aspecten (die eveneens deel uitmaken van 
‘duurzaamheid’ in de Rio verklaring) worden hier buiten beschouwing gelaten.  
 
TOELICHTING 

 

1. Situering 
 
In het begin van de 20ste eeuw was de populatie van Europese bever (Castor fiber) van 
naar schatting 60 miljoen dieren (Czech & Schwab 2001) teruggelopen tot nog slecht 
ongeveer 1200 à 1300 dieren. Overbejaging wordt hiervoor verantwoordelijk geacht. 
Deze bevers overleefden in acht gescheiden relictpopulaties in Europa en Azië: 30 dieren 
langs de Beneden-Rhône in Frankrijk, 200 langs de midden-Elbe in Duitsland, 60-120 in 
het zuidoosten van Noorwegen, >300 in het Berezina- en Dnjepr-bekken in Wit-Rusland, 
70 langs de Don (Woronezj) in Rusland, 300 bevers langs de Konda en Sosva rivieren in 
westelijk Siberië, 30-40 dieren in de Tuva bergen van Centraal Siberië, en <100-150 
dieren in Mongolië en China (Halley & Rosell 2003). 
 
Na het instellen van jachtbeperkingen en het uitvoeren van verschillende translocatiepro-
gramma’s herstelde de bever zich langzaam in delen van zijn vroegere areaal. Om dit 
proces verder te faciliteren werden ook Europese initiatieven genomen.  
 
Door de Bern Conventie (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natu-
ral Habitats), die in werking trad in 1982, werd de bever beschermd onder Appendix III, 
wat betekent dat zijn exploitatie dermate moet worden gecontroleerd dat de leefbaarheid 
(viability) van de populatie niet vermindert. 
De Habitat richtlijn1  plaatste de bever in Annex II en IV, wat betekent dat de soort strik-
te bescherming geniet en er speciale gebieden voor bever moeten worden aangewezen.  
 
In een document uitgegeven door de Raad Van Europa, “Management of the beaver 
(Castor fiber): towards restoration of its former distribution and ecological function in 
Europe”, werden generieke doelstellingen betreffende de Europese bever geformuleerd 
(Nolet 1997). Hierin worden l het behoud van de genetische diversiteit van de soort bin-
nen Europa en Azië alsook het herstel van het historisch areaal vooropgesteld. De ver-
schillende ‘ondersoorten’ van de Europese bever, zoals bepaald op basis van de verschil-
lende relictpopulaties (geografische vormen), moeten in hun kerngebieden duurzaam in 
stand gehouden worden. Dit wordt geformuleerd als volgt: “In order to conserve the bio-
logical diversity within the species, preservation of the original, unmixed populations 
therefore deserves top priority. The five original populations in Europe have all reached 
the minimum viable population size of 1500-2000 animals. The three original pop-
ulations in Asia are however still endangered. The conservation of the original popula-
tions should be executed at the level of the water catchment of the rivers they inhabit, 
namely: in Europe, (A) along the Rhône (France) and (B) along the Elbe (Germany), (C) 
in south Norway, (D) along the Neman and tributaries of the Dnjepr in Belorussia, and 
(E) along the Don (Voronezh) in Russia, and in Asia in the Konda-Sosva basin, in the Tu-

                                           
1 RICHTLIJN 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna 
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va mountains and in Mongolia”. Buiten deze kerngebieden met hoge prioriteit moeten 
maatregelen genomen worden om de historische range van de bever te herstellen en 
kunnen hier mengpopulaties ontstaan. Verschillende krachtlijnen hiervoor werden in het 
document uitgezet. 
 
De doorgevoerde jachtrestricties en de vele translocaties en beschermingsprogramma’s 
die in de Europese landen werden uitgevoerd, hebben er toe geleid dat de Europese be-
verpopulatie zich inmiddels gedeeltelijk heeft hersteld. De aanwezigheid van grote gebie-
den met geschikt habitat en het grote aanpassingsvermogen van de bever aan het cul-
tuurlandschap liggen mee aan de basis van dit succes (Sjöberg & Ball 2011). 
 
Ook de doelstelling om het vroegere areaal te herstellen wordt stilaan gerealiseerd. In 
het voormalige verspreidingsgebied komen in de meeste Europese landen weer bevers 
voor of zijn herintroductieprogramma’s gaande met uitzondering van Italië, Portugal en 
enkele zuidelijke Balkanstaten. De totale populatie werd in 2009 geschat op ca. 642.000 
dieren (Halley & Rosell 2009). In Estland, Finland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Oekra-
ine, Rusland, Wit-Rusland en Zweden is de beverpopulatie al dermate toegenomen dat 
bejaging er opnieuw toegelaten wordt (Nitsche 2004, Sjöberg & Ball 2011).  
 
De internationale aanpak van het herstel van de bever gebeurde zoals bij andere be-
dreigde diersoorten: de oorzaak van de achteruitgang, nl. bejaging, diende te worden 
gestopt en een strikte bescherming van de bever en zijn leefgebied zou tot een popula-
tiegroei moeten leiden.  
 
Al snel bewees de bever over goede expansieve eigenschappen te beschikken, waarbij 
een hoge groeisnelheid van de (geïntroduceerde) populaties samengaat met een goede 
dispersiecapaciteit. Hij blijkt daarbij over een groot gedragsmatig aanpassingsvermogen 
te beschikken: ook gebieden met minder geschikt geacht habitat werden door de bever 
ingenomen en barrières die vooraf als problematisch werden ingeschat, bleken op termijn 
toch te worden overwonnen.  
 
Voor Vlaanderen wordt de  grootte van populatie momenteel ingeschat tussen de 60 à 
140 dieren. In Wallonië waren er in 2009 zowat 800-1000 aanwezig, verspreid over min-
stens 220 vestigingsplaatsen (Dewas et al. 2012). In Duitsland is de populatie langsheen 
de Elbe al gegroeid tot ruim 5.500 stuks (Zahner et al. 2009 in Kurstjens & Niewold 
2011), aantallen voor de totale Duitse populatie ontbreken voorlopig. In Nederland zou-
den er anno 2010 minimaal 509 dieren geleefd hebben, zonder de jongen van datzelfde 
jaar in rekening te brengen. Men verwacht een verdere toename van de populatie tegen 
2035 tot rond de 7.000 bevers, met mogelijk nog een verdere groei tot 10.000 dieren 
(Kurstjens & Niewold 2011). Dewas et al. (2012) brachten de snelle uitbreiding van de 
bever in Frankrijk en zijn buurregio’s in kaart. Voor Frankrijk wordt de totale populatie op 
14.000 bevers geschat. Angst (2010) registreerde in Zwitserland 1600 bevers in 
2007/2008. 
Algemeen kan gesteld worden dat de populatie-groeisnelheden bij geïntroduceerde popu-
laties in Europa zeer hoog liggen (tot >30%). De populatiegroei wordt schijnbaar enkel 
afgeremd door de draagkracht van het milieu. 
 
In 2008 werd de bever door de World Conservation Union (IUCN) als LC (Least Concern) 
beschouwd (http://www.iucnredlist.org/details/4007/0). Bij de evaluatie van de status 
van een soort - die tot een indeling in categorieën leidt, een prioritering in bescher-
mingsdoelen op wereldschaal - wordt een veel bredere set van criteria gehanteerd (IUCN 
2010). Hierbij wordt naast extinctierisico ook rekening gehouden met andere factoren: 
verspreiding, biologische kenmerken van de soort, sociale elementen, logistieke factoren, 
economische factoren en bestaande wetgeving of akkoorden, betrokkenheid van NGO’s 
of overheden. Ook voor de inschatting van het extinctierisico wordt een brede waaier van 
criteria gebruikt, waarbij de grootte van de populatie slechts één van de criteria is. 
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Over de toepassing van IUCN evaluatiecriteria op regionale en lokale schaal, weergege-
ven in de IUCN Regional Guidelines (IUCN 2003) werd al aardig wat gepubliceerd. De 
relatie tussen het extinctierisico, dat voor kleine geografische entiteiten veelal hoger 
moet worden ingeschat dan voor grote, en de daaruit volgende hogere beschermingspri-
oriteit, wordt in vraag gesteld (Miller et al. 2007, Mace et al 2008). Deze auteurs oorde-
len dat rekening moet worden gehouden met de situatie in buurregio’s. De klassering 
binnen IUCN is gericht op het leggen van prioriteiten in de beschermingsdoelen in een 
breder overwegingskader, wat niet noodzakelijk een indicatie inhoudt voor een doelstel-
ling i.v.m. de grootte van de populatie.  
 
Met de toename van bevers in bewoond gebied begonnen ook de oude conflicten met de 
mens opnieuw op te duiken (Nolet & Rosell 1998). Meer en meer speelt nu de vraag naar 
schadepreventie en mitigerende maatregelen (zie bv Kurstjens & Niewold, 2011). Welk 
beheer kan gevoerd worden waarbij de schade op een maatschappelijk aanvaardbaar peil 
wordt gehouden zonder het voortbestaan van de bever in gevaar te brengen of afbreuk 
te doen aan zijn rol van leverancier van ecosysteemdiensten? In dit verband wordt ook 
wel de term duurzame populatie gebruikt, waarbij er naast ecologische ook economische 
en socio-culturele elementen mee in rekening worden gebracht. De term krijgt hier meer 
een betekenis in de zin van maatschappelijk ‘wenselijke’, ‘haalbare’ populatie.  
 
In publicaties over lokale beverpopulaties wordt soms de term duurzame populatie ge-
hanteerd. Zo is er bijvoorbeeld sprake van het voorkomen van ‘een duurzame beverpo-
pulatie’ in Nederlands Limburg (Kurstjens, Voskamps & Meertens 2009). De criteria voor 
de beoordeling van de duurzaamheid worden evenwel zelden of nooit vermeld. Gezien 
dergelijke lokale populaties veelal deel uitmaken van een veel grotere metapopulatie, 
wordt hun dynamiek sterk beïnvloed door omliggende deelpopulaties en hun onderlinge 
relaties. Een lokale deelpopulatie kan immers ook leefbaar (b)lijken (sink), maar hiervoor 
volledig afhankelijk te zijn van immigratie vanuit een omliggende deelpopulatie (source).  
 
In volgende paragrafen zullen we de verschillende methoden toelichten om een ‘leefbare’ 
populatie te schatten. Onder de term ‘duurzame’ populatie wordt dus in het kader van dit 
advies een ecologisch leefbare populatie verstaan. 
 

2. Minimum viable population (MVP) versus Population Viability ana-
lysis (PVA) 

 
Onder een duurzame populatie wordt in dit kader verstaan dat de statistische kans op 
uitsterven binnen een te beschouwen tijdsvenster zeer klein is. In het natuurbehoud 
wordt hierbij de term minimum viable population (MVP) gebruikt. De MVP geeft het 
alarmniveau in populatiegrootte aan waaronder de kans op uitsterven van de populatie 
sterk toeneemt. Kleine populaties worden immers veel gevoeliger voor een toevallige 
combinatie van factoren die de populatie negatief beïnvloeden.  
 
Het MVP concept werd voor het eerst gebruikt door Shaffer die de minimum leefbare po-
pulatie definieerde als: ‘the smallest isolated population having a 99% chance of remain-
ing extant for 1000 years despite the foreseeable effects of demographic, environmental, 
and genetic stochasticity, and natural catastrophes’ (Shaffer 1981). Deze criteria om de 
leefbaarheid te evalueren, zowel het tijdsvenster als de geassocieerde extinctierisico’s, 
werden toen door Shaffer tentatief en arbitrair gekozen. In de praktijk zijn een tijdsven-
ster van 50-100 jaar en een extinctierisico van 5% de meest frequent gebruikte criteria 
(Flather et al. 2011b).  
 

Het bepalen van de MVP kan (minstens) op vijf manieren worden benaderd: via experi-
menten, analyse van biogeografische patronen, door theoretische modellen, door geneti-
sche overwegingen en door middel van Population Viability Analysis (PVA). Deze benade-
ringen weerspiegelen ook zeer verschillende manieren om met de grote onzekerheden 
om te springen die inherent verbonden zijn met een voorspelling van de ontwikkeling van 
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een populatie gedurende 100 jaar of langer. Terwijl de ene methode tracht zo volledig 
mogelijk alle relevante informatie over de betreffende populatie en het beschouwde ge-
bied te benutten om onzekerheden te reduceren, beroept de andere benadering zich pre-
cies op generiek afgeleide wetmatigheden en normen, dikwijls volledig los van de soort- 
of landschapskenmerken. Welke risico’s worden als prioritair beoordeeld voor het behoud 
en hoe sterk wil men zich ervoor indekken; is het bekomen resultaat een eindresultaat of 
een tussenstap in een evaluatieproces? Zeer verschillende benaderingen die soms tot 
zeer uiteenlopende cijfers kunnen leiden maar die ook allen een andere lading dekken. 
 

2.1. Experimenten 
 
In een experimentele opzet kan men de grootte van verschillende vergelijkbare popula-
ties (replicaties) manipuleren om dan hun verdere ontwikkeling en overleving in de tijd 
op volgen. Zo werden er laboratoriumonderzoeken uitgevoerd met Drosophila mela-
nogaster of Musca domestica en andere soorten met een korte generatietijd (zie bv. 
Frankham 1995, Reed & Bryant 2000). Deze experimenten zijn veelal bedoeld om gene-
rieke mechanismen en normen af te leiden, eerder dan om beschermingsdoelstellingen 
voor de soort te formuleren.  
Dergelijke experimenten zijn in de natuur bijzonder moeilijk uit te voeren. Voor een 
ruimtebehoevende soort als de bever, lijkt dit een onmogelijke zaak. 
 

2.2. Biogeografische patronen 
 

Op basis van de aanwezigheid van geschikt beverhabitat in een landschap en de behoef-
ten van bevers kan men een inschatting maken van de mogelijkheden van het gebied .  
 
In Verboom et al. (1997) wordt de ontwikkeling van een tool, LARCH, beschreven om op 
basis van een habitatgeschiktheidsanalyse de leefbaarheid (duurzaamheid) van een po-
pulatie in een gebied in te schatten. Door middel van fusieregels worden gebieden met 
voldoende geschikte habitatkwaliteit (habitatvlekken) in het landschap afgebakend waar 
zich deelpopulaties zouden kunnen vestigen. Deze vlekken vormen samen een habitat-
netwerk waarbij tussen vlekken, indien ze voldoende dicht bij elkaar liggen of er geen 
barrières zijn, uitwisseling van dieren mogelijk is (metapopulatiemodel). De module 
DASSIM simuleert op eenvoudige wijze de metapopulatiedynamiek tussen de verschillen-
de habitatvlekken voor grote zoogdieren (modelsoort das) binnen zo een habitatnetwerk. 
De functie van kerngebieden (gebieden met een positief migratiesaldo, sources) voor het 
instandhouden van de metapopulatie werden onderzocht en via simulaties werd benaderd 
uit hoeveel dieren die moeten bestaan om 95% overlevingskans te hebben op 100 jaar. 
Op basis van modelsimulaties voor de das en empirische gegevens over dikhoornschapen 
(Berger, 1990), werd besloten dat voor grote langlevende terrestrische zoogdieren, de 
vuistregel kan worden gehanteerd dat 40 reproducerende eenheden voldoende zijn om 
een duurzame kernpopulatie te vormen. De auteurs benadrukken evenwel dat het hier 
om projecties van de huidige toestand in de toekomst betreft en echte duurzaamheid 
onvoorspelbaar is.  
 
In een aantal publicaties in verband met de introductieplanning en de eerste fase van 
expansie van de bever in Europese landen, werd het voorkomen van de optimale habitat 
voor introductie van bevers in kaart gebracht. De aanwezigheid van voldoende kwali-
teitsvolle waterlopen en geschikt bos (bv. Macdonald et al 1995, Niewold & Müskens 
2000) werd per km²-hok geanalyseerd en hokken met geschikt habitat werden daarop 
geselecteerd. Op basis van de ruimtelijke verdeling van de habitatpatches in het be-
schouwde gebied, het gemiddelde ruimtegebruik van bevers en de te verwachten disper-
sieafstanden, eventueel rekening houdend met gekende barrières en ecologische verbin-
dingen, werd de grootte van de propagule bepaald om overleving op korte termijn te 
verzekeren. Ook de verwachte toename van de populatie op korte termijn kon zo inge-
schat worden aan de hand van de voorspelde bezettingsgraad van km²-uurhokken (Nolet 
& Baveco 1996; Macdonald et al. 2000; South et al. 2000; South et al. 2001; Kurstjens & 
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Niewold 2011). Hierbij kunnen bovendien Allee effecten in rekening gebracht worden, 
zoals de kans op het vinden van een partner (South & Kenward 2001).  
 
De vestigingsmogelijkheden van de bever in Vlaanderen werd op een afgeleide manier 
geanalyseerd (Niewold & Rossaert 2002, Niewold 2003, Niewold 2004), waarbij op basis 
van expert judgement de habitatgeschiktheid van patches werd beoordeeld en afhanke-
lijk van hun grootte werd ingeschat hoeveel beverterritoria er op termijn in het gebied 
zouden kunnen voorkomen.  
 
Hoewel deze benadering waardevolle informatie kan bieden betreffende de te verwachten 
uitbreiding van de populatie in een bepaald gebied op korte termijn, zij het onder de 
strikte voorwaarden van elk model afzonderlijk, biedt ze weinig perspectief voor het in-
schatten van het extinctierisico van een populatie op lange termijn. Zo is deze benade-
ring sterk gebaseerd op het voorkomen van geschikt habitat op het ogenblik van de ana-
lyse, waarvan wordt verwacht dat er in de loop van 100 jaar geen wijzigen zullen optre-
den in grootte, kwaliteit of configuratie van de habitatvlekken.  
 
Bij deze benadering wordt er vanuit gegaan dat geschikt habitat na verloop van tijd ook 
effectief permanent kan en zal ingenomen worden. Dit veronderstelt o.a. een blijvende 
100% tolerantie voor de aanwezigheid en de activiteiten van bevers, zonder eventuele 
conflicten in landgebruik. De onzekerheid neemt dan ook sterk toe naarmate de voor-
spellingsperiode langer wordt en de populatie toeneemt. Men kan er immers van uitgaan 
dat een sterk geürbaniseerd en antropogeen landschap op 100 jaar sterk zal evolueren, 
inclusief het ontstaan van nieuwe barrières of het verdwijnen van stepstones of corridors. 
De aanwezigheid van bever in het landschap beperkt zich immers niet tot beschermde 
natuurgebieden, waarvan verondersteld mag worden dat zij de volgende 100 jaar hun 
functie zullen behouden. 
 
Ook de impact van de beveraanwezigheid op zowel hydrologie als vegetatieontwikkeling 
zou tijdens deze periode mee in rekening moeten kunnen worden gebracht. In de analy-
ses wordt er van uitgegaan dat alle ingenomen habitatpatches ook op termijn geschikt 
blijven, er o.a. geen overexploitatie door bever optreedt. Onderzoek in climaxpopulaties 
spreken dit echter tegen. Onderzoek toonde aan dat 63% van territoria er niet meer dan 
4 jaar worden bezet (Zavyalov 2011 en Djakov daarin). De essentiële rol van graaf-, 
knaag- en bouwgedrag voor het onderhouden, maar ook het creëren van noodzakelijk 
nieuw geschikt habitat wordt daarbij onderstreept (Sjöberg & Ball 2011). Bevers hebben 
immers een sterke invloed op de dynamiek van de waterloop en de vegetatie waardoor 
ze als echte landschapsarchitecten een toename van de algemene biodiversiteit, maar 
ook van hun eigen uitbreidingsmogelijkheden bewerkstelligen (Rosell et al. 2005, Angst 
2010). 
 
Beheermaatregelen gericht op het voorkomen of mitigeren van “beverschade”, zoals het 
verhinderen van overstromingen en vernatting, het verhinderen van knaagschade en het 
opruimen van dammen, burchten en dode en afgeknaagde bomen, (zelfs in reeds verla-
ten territoria), kunnen op termijn een zeer sterke impact hebben op hun verdere ontwik-
kelingsmogelijkheden. Naarmate een rivierbekken verder verzadigd wordt met bevers, 
zullen ze zich meer en meer in marginaal habitat vestigen, zoals irrigatiekanaaltjes, 
straatbeken en kleinere waterlopen, waar ze meer dammen zullen bouwen (Halley & Ro-
sell 2002). Bij gebrek aan natuurlijke voedselbronnen zullen bevers ook meer gebruik 
maken van gecultiveerde gewassen en bomen. Hierdoor kan ook het illegaal verwijderen 
van bevers die overlast bezorgen toenemen en een beperkende factor worden in de ver-
dere ontwikkeling van de beverpopulatie. 
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2.3. Theoretische modellen 
 

Volgens de Caughley paradigms (Caughley 1966), kan men zich beter richten op het be-
studeren van wegkwijnende populaties en trachten de oorzaken van de achteruitgang te 
achterhalen om hun duurzaamheid te kunnen schatten. Het voortbestaan van een popu-
latie wordt immers bepaald door de balans tussen reproductie en immigratie enerzijds en 
mortaliteit en emigratie anderzijds. Op basis van deze eenvoudige populatie-ecologische 
wetmatigheid kunnen bestaande populatietrends geëxtrapoleerd worden of de impact 
van bedreigingen bij verschillende populatiegroottes worden bepaald.  
 
Caughley (1994) stelde vast dat verschillende bedreigingen (demografische stochastici-
teit, genetische effecten, extrinsieke bedreigingen) een zeer verschillende impact hebben 
op de overleving, afhankelijk van de grootte van de populatie (small population paradigm 
en declining population paradigm).  
 
Op basis van deze theoretische benadering is het mogelijk om veralgemeende relaties te 
leggen tussen populatiegrootte, groeisnelheden, fluctuaties in populatiegroeisnelheden en 
extinctietijden (Lande 1993).  
 
Deze benadering wordt, mits de nodige omzichtigheid, succesvol toegepast bij de classifi-
catie van soorten op de rode lijst. De toepassing van deze algemene theorie is echter 
moeilijk toepasbaar voor het inschatten van het extinctierisico van wilde populaties in 
een reële veldsituatie. Enerzijds omwille van specifieke soortkenmerken en de contextue-
le situatie van de populatie in het veld, anderzijds omwille van de variatie in de bedrei-
gingen in tijd en ruimte (Mace et al. 2008). Hiervoor is een soortspecifiek assessment 
nodig, met accuratere data en een zorgvuldig gekozen of ontwikkeld model.  
 
 

2.4. Genetische overwegingen 
 

Centraal bij deze benadering staat het uitgangspunt dat het behoud van een voldoende 
hoeveelheid genetische variatie in een bedreigde soort van cruciaal belang is voor het 
behoud van de soort, gezien de potentiële gevolgen van inteelt op de fitness en op het 
vermogen van de populatie om zich aan te passen aan nieuwe bedreigingen en een ver-
anderende leefomgeving (environment). Dit betekent dat het aantal dieren in de popula-
tie dat effectief aan de voortplanting deelneemt (Ne) en daardoor een effectieve bijdrage 
levert aan de instandhouding van de genetische variatie, groot genoeg moet zijn om op 
lange-termijn de overleving van de populatie (soort) te garanderen (Frankham 1995a). 
 
In hun pionierswerk onderzochten Franklin (1980) en Soulé (1980) de adaptieve evolutie 
van kwantitatieve kenmerken en stelden dat het evenwicht tussen mutatie en genetische 
drift ligt bij een Ne=500.

 Hoewel er in de literatuur veelal naar dit zgn. ‘Franklin-Soulé 
aantal’ wordt verwezen, is er geen eensgezindheid over de algemene bruikbaarheid van 
dit getal.  
 
Lande (1995) argumenteerde dat 90% van de mutaties nadelig zijn en dus geen adaptie-
ve waarde heeft. Wanneer slechts 10% van de spontane mutatievariantie quasi neutraal 
zijn, moet in de berekening een waarde voor de mutatiesnelheid worden ingevuld die 10 
maal lager ligt, wat het Franklin-Soulé-aantal met een factor 10 doet toenemen tot 
Ne=5000.  
Franklin en Frankham (1998) stellen dan weer dat de meeste levensgeschiedenis-, ge-
drags- en fysiologische kenmerken een heritabiliteit hebben die veel lager ligt dan 0.5 
waarmee in het Franklin-Soulé aantal aanvankelijk werd gerekend. Zij stellen een waarde 
van 0.1-0.2 voorop. Dit vermindert de Ne opnieuw tot een waarde 500-1000.  
Lynch en Lande (1998) stellen dat er in populaties met een Ne van minder dan 1000 toch 
belangrijke genetische drift zal optreden waardoor ze een ernstig extinctierisico lopen 
wanneer ze bedreigd worden door veranderde leefomstandigheden. De mutatiesnelheid 
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van single-locus kenmerken, zoals ziekte-resistentie, ligt immers drie grootteordes lager 
dan voor polygene kenmerken. Dit betekent dat er grotere Ne nodig zijn om voldoende 
variatie in dergelijke loci te behouden. Terug naar 5000 dus… 
 
Deze discussie loopt zo al jaren en is zeker nog niet uitgevochten. De waardes 500/5000 
blijven herhaaldelijk opduiken als vuistregel, zij het met voorstanders (Traill et al. 2010) 
en tegenstanders (Flather et al. 2011a, Flather et al. 2011b). Niet alleen de grootte van 
deze waarde staat hierbij ter discussie, ook de algemene bruikbaarheid van de afgeleide 
waarden als generieke norm voor het extinctierisico van populaties (Brook et al. 2006, 
Brook et al. 2011).  
 
In deze context wordt steeds in algemene termen gesproken over het bewaren van vol-
doende genetische variatie, los van de specifieke situatie waarin de soort zich bevindt. 
Een gedeelte van de historische genetische variatie kan nl. reeds verloren gegaan zijn 
tijdens een recente bottleneck. Het onderscheid in de acht ondersoorten van de Euro-
Aziatische bever (Castor fiber) berust voornamelijk op de acht relictpopulaties die nog 
aanwezig waren in het begin van de 20ste eeuw (Freye 1960, Freye 1978, Gabrys & 
Wazna 2003). Ze moeten dan ook meer beschouwd worden als geografische groepen. 
Verschillende onderzoekers trachten daarom de genetische variatie binnen en tussen de 
verschillende deelpopulaties van de Europese bever in kaart te brengen (Milishnikov & 
Savel'ev 2001, Milishnikov 2004, Ducroz et al. 2005). De genetische verschillen tussen 
de populaties blijken veelal kleiner dan men op basis van hun geografische afstand zou 
kunnen verwachten of die men verwacht van ondersoorten in de taxonomische betekenis 
(Halley 2011).  
 
De discussie over het behoud van genetische variatie in de totale populatie van de Euro-
pese bever, die inmiddels tot ruim boven de 650.000 dieren kan worden geschat, wordt 
in dit advies niet behandeld.  Maar ook voor een benadering op het Vlaamse niveau moe-
ten er keuzes gemaakt worden over welke risico’s en onzekerheden men mee in rekening 
wil brengen in de weging. Het willen indekken van een klein extra risico kan grote gevol-
gen hebben voor de gestelde MVP en op het uiteindelijke beheerplan. 
 
In het kader van het stellen van lokale beschermingsdoelen, beveelt Mergeay (2012) als 
criterium voor het behoud van voldoende genetische diversiteit een temporeel expliciete 
benadering aan. Dit criterium bepaalt dat de effectieve populatiegrootte zodanig moet 
zijn dat op een periode van honderd jaar 95 % van de genetische diversiteit wordt be-
houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de generatietijd van de beschouwde soort. 
Hij stelt het gebruik van de volgende waarden van Ne95 voor:  
 

Generatieduur 
(jaar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal genera-
ties per 100 jaar 100 50 33 25 20 17 14 13 11 10 

Ne nodig voor 
behoud van 95% 
GD over 100 jaar 

975 487 325 244 195 162 139 122 108 97 

 
Bevers worden geslachtsrijp op 2.5-3 jaar, een dracht duurt 105 dagen. Stellen we de 
generatieduur gelijk aan 3 jaar, dan bekomen we een Ne95 van 325 effectieve individuen. 
Rekenen we verder met een schatting van de gemiddelde generatietijd van 6 jaar, dan 
moeten we eerder een waarde van Ne95 van 162 individuen.  
 
Hoe dan ook, een bijkomend probleem voor de beheerder is dat er vaak een behoorlijk 
verschil is tussen enerzijds de effectieve grootte (Ne) van een populatie en anderzijds de 
grootte van de reële populatie (N) zoals ze daadwerkelijk in het veld voorkomt en de po-
pulatiegrootte zoals ze in de praktijk door de beheerder via censusmethodes kan worden 
geschat (Nc).  
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Bij een genetische benadering heeft men bij de bepaling van de Ne een “ideale” populatie 
voor ogen, waarbij men uitgaat van een gelijke geslachtsverhouding en een gelijke kans 
op onderlinge voortplanting. Bevers zijn echter monogaam en territoriaal en hun disper-
sieafstanden zijn relatief klein in verhouding met de totale range van de populatie. Vaak 
wordt het begrip effectieve populatiegrootte vereenvoudigd tot “het aantal reproduceren-
de individuen”. Dit is enkel correct wanneer de familiegrootte (~het aantal nakomelingen 
per paar) van alle reproducerende individuen nagenoeg gelijk is. In de praktijk is dat 
quasi nooit het geval, waardoor de effectieve populatiegrootte toch veel kleiner is dan 
het aantal reproducerende individuen. Voor bever blijkt zowel nestsucces als het aantal 
solitaire dieren in de populatie sterk afhankelijk van densiteit en habitatkwaliteit. Heel 
wat onzekerheden die het gevolg zijn van zowel demografische als omgevings-
stochasticiteit, wat precies de focus uitmaakt in de meeste populatiedynamische (PVA) en 
biogeografische benaderingen, worden in deze genetische benadering in de variatie van 
deze omzettingsfactor vervat. 
 
Een omzetting van Ne naar Nc is dan ook zeer precair en rond de omzettingsfactor 3 tot 
10 die hierbij soms gebruikt wordt en voor sommige organismen nog behoorlijk kan op-
lopen, is er dus een brede marge voor interpretatie (Frankham 1995b). In het eerder 
aangehaalde document van de Europese Raad (Nolet 1997) wordt de Ne waarde van 500 
van Franklin (1980) omgerekend naar 1880 op basis van de informatie in Lande & Bar-
rowdough (1987), wat overeenkomt met een omzettingsfactor 3,76. Een omrekening die 
ook in Nolet & Rosell (1998) wordt toegepast zonder enige nuancering.  
 

2.5. Population Viability Analysis (PVA) 
 
Deze methode, Population Viability Analysis (PVA), simulaties op basis van een modelle-
ring van het landschap en de levensgeschiedenis, is de meest algemene en meest popu-
laire benadering om de duurzaamheid van populaties in te schatten. Hierbij wordt een 
stochastisch populatie-projectie-model geconstrueerd op basis van schattingen van het 
gemiddelde en de variantie van de verschillende demografische parameters. Door middel 
van simulaties waarbij Monte Carlo methoden worden toegepast, worden populaties ge-
projecteerd in de toekomst, rekening houdend met variatie en kanselementen zoals de-
mografische en omgevings- (environmental) stochasticiteit, genetische effecten van in-
teelt en catastrofes, maar ook andere processen die de populatie kunnen beïnvloeden 
(o.a. beheer, Allee effecten, ruimtelijke structuur enz). Op basis van deze modellen 
wordt de kans op extinctie op verschillende periodes in de toekomst berekend. De bere-
kening van de MVP, slechts één van de vele functionaliteiten van een PVA, wordt gevon-
den door iteratief de initiële populatiegrootte te veranderen tot de kleinste populatie-
grootte wordt bereikt waarbij de populatie nog 95% kans heeft om overeind te blijven op 
het einde van de evaluatieperiode in de simulatie (Akçakaya 2000). Hierbij kan ook ge-
bruik gemaakt worden van dynamische landschapsdata (bv LANDIS) zodat wijzigingen in 
de habitatbeschikbaarheid mee kunnen opgenomen worden in de modellering (Akçakaya 
2001). Hierdoor kan dan ook de kritiek op de klassieke biogeografische methodes worden 
ondervangen. Dynamische habitatgeschiktheidskaarten worden gecombineerd met een 
volwaardig gestructureerd stochastisch metapopulatie-model. De ontwikkeling van speci-
fieke computerpakketten heeft de implementatie van deze simulatietechnieken sterk be-
vorderd (Akçakaya et al 2004, Akçakaya 2005).  
 
In de context van een PVA is de MVP dus een inschatting voor een populatiegrootte, be-
rekend op basis van een populatie-simulatiemodel waarin demografie en ecologie van de 
soort, alsook bedreigingen en catastrofes worden verrekend in het (dynamische) land-
schap van het bestudeerde gebied. De nauwkeurigheid waarmee de verschillende demo-
grafische parameters kunnen worden geschat en de juistheid waarmee dynamische pro-
cessen worden ingebracht, bepalen de voorspellende waarde van het model en dus ook 
de betrouwbaarheid van de MVP.  
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De initiële verwachting om PVA-MVP schatting als generieke instandhoudings-maatstaf te 
hanteren verminderde naarmate duidelijk werd dat extinctie-inschattingen op basis van 
PVA modellen dikwijls zeer onnauwkeurig of zelfs onjuist zijn, sterk afhankelijk zijn van 
de huidige kennis betreffende bedreigingen en beïnvloed worden door de structuur en de 
accuraatheid van het model, de beschouwde periode in de simulatie en andere ongecon-
troleerde factoren (Beissinger & Westphal 1998; Ludwig 1996).  
  
PVA modellen worden dan ook het best gebruikt om relatieve extinctierisico’s met elkaar 
te vergelijken (Beissinger & Westphal 1998, Reed et al. 2003). Hierbij wordt de relatieve 
kans op het voortbestaan van populaties onder verschillende uitgangspunten of aanna-
mes betreffende toekomstige ontwikkelingen of beheeropties in alternatieve scenario’s 
met elkaar vergeleken.  
 
Deze benadering richt zich in eerste instantie op het verwerven van inzichten in de on-
derliggende mechanismen en processen en biedt tevens een instrument aan beheerders 
om oplossingen te zoeken voor concrete problemen voor instandhouding. Anderzijds zijn 
de analyses daardoor uiteraard ook specifieker voor het bestudeerde gebied. Het afleiden 
van algemeen geldende normwaarden wordt dan ook minder relevant.  
 
Dergelijke PVA kunnen ook, afhankelijk van de vraagstelling, op een verschillende geo-
grafische schaal uitgevoerd worden. In een eerste benadering van de vraagstelling : “hoe 
groot is (kan zijn) een duurzame populatie voor Vlaanderen?”, zou een vereenvoudigd 
metapopulatiemodel al enige voorspellingswaarde kunnen bieden. Hierin kan de Vlaamse 
populatie als één deelpopulatie worden beschouwd, omringd door de deelpopulaties in 
onze buurregio’s. Uiteraard bevat deze benadering geen enkele informatie over hoe en 
waar deze Vlaamse deelpopulatie dan wel zou gerealiseerd worden noch over hoe realis-
tisch dit is gezien de beschikbare oppervlakte en het mogelijk geschikte habitat in Vlaan-
deren. 
 
Born (2002) voerde een PVA uit voor de uitbreiding en de kansen op een duurzame po-
pulatie van de bever in de Semois vallei. Haskoning (2007) werkte een overwegingskader 
voor de aanwezigheid van de bever in de valleigebieden in Vlaanderen uit op basis van 
een PVA. In deze studie werden slechts enkele scenario’s met elkaar vergeleken, waarbij 
afhankelijk van de aannames zich in de verschillende deelgebieden (deelpopulaties in een 
metapopulatiestructuur) bevers zich duurzaam konden vestigen. De totale beverpopulatie 
in Vlaanderen zou volgens deze PVA in geval van een totale habitatbeschikbaarheid tot 
ruim 1200 families kunnen toenemen (maximale draagkracht). Hierbij werd echter geen 
sensibiliteitsanalyse op het model uitgevoerd. Ook werden de simulaties uitgevoerd op 
basis van één habitatgeschiktheidskaart (slechts één set van habitatvereisten gebaseerd 
op enkele kaartlagen) en volgens de ‘huidige’ situatie. Het landschap wordt niet veron-
dersteld te wijzigen in de loop van de tijd;  ook met reeds geplande infrastructuurwerken 
en inrichtingsplannen werd geen of nauwelijks rekening gehouden. Wel werd er een si-
mulatie uitgevoerd op basis van de “beleidsmatige geschiktheid” van gebieden voor de 
bever alsook een simulatie vertrekkende van de aanwezige populatie op het moment van 
de studie.  
 
Hoewel deze studies slechts een beperkt deel van de mogelijkheden van een PVA benut-
ten, en er op verschillende punten plaats is voor verbetering aan de modellen en hun 
interpretatie, tonen ze toch ook aan tot welk een krachtig instrument dergelijke modellen 
kunnen ontwikkeld worden. Meer en meer wordt er dan ook voor gepleit om de enorme 
onzekerheden, die eigen zijn aan lange termijn voorspellingen i.v.m. bescherming- en 
beheerprogramma’s, te benaderen via adaptief beheer, bij voorkeur gestoeld op dynami-
sche PVA’s in plaats van te werken met vaste, dikwijls onrealistische en niet onderbouw-
de streefgetallen (Akçakaya 2005). Theoretische inzichten kunnen hierbij in de loop van 
het proces bijgestuurd worden  
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3. Naar een inschatting van een duurzame beverpopulatie voor 
Vlaanderen op basis van de verschillende mogelijke benaderingen 

 
 

De verschillende benaderingen leveren zeer uiteenlopende schattingen op voor wat be-
treft de minimumgrootte van een duurzame populatie (MVP). Sommige inschattingen 
berusten op generieke principes en mechanismen, anderen houden maximaal rekening 
met de specifieke kenmerken van de beschouwde populatie. Overeenkomst of verschillen 
in getalwaarden betekenen op zich niet veel, gezien de verschillende benaderingen ook 
een verschillende informatie-inhoud hebben. Sommige benaderingen zijn deterministisch, 
andere uitermate stochastisch. 
 
Getalwaarden voor een MVP, bekomen door een generieke benadering, waarin de MVP 
berekend wordt op basis van algemene wetmatigheden, eventueel los van de particuliere 
kenmerken van de soort noch van het gebied waarin de populatie voorkomt, worden te-
ruggevonden in de internationale wetenschappelijke literatuur. Het is kwestie van stand-
punten innemen in een ellenlange discussie en te beoordelen welke argumenten hierin 
doorslaggevend zijn.  
 
Vanuit een genetisch standpunt zou, op basis van een minimuim generatietijd van drie 
jaar, een effectieve grootte  van Ne95=325 bevers in de regionale metapopulatie gesteld 
kunnen worden. Op basis van een meer gemiddelde generatietijd van 6 jaar wordt 
Ne95=162.. Gelet op een verhouding Ne/N van c. 3.76 (Nolet & Rosell 1998) tot 10 
(Frankham 1995b) komt dit overeen met een totale populatiegrootte die 3.76 tot 10 keer 
groter is. We zouden kunnen stellen dat de MVP tussen de N=605 en de N=3250 moet 
gesitueerd worden. 
Dit is de totale grootte van een set van populaties die verbonden zijn door ecologische 
corridors, in casu waterlopen. De mobiliteit van bevers in Vlaanderen en Wallonië, weer-
gegeven door de recente kolonisatiesnelheid, toont aan dat bevers in België en Zuid-
Nederland kunnen beschouwd worden als behorende tot dezelfde regionale metapopula-
tie. Hierdoor kan dit aantal worden teruggebracht worden tot een veel lagere waarde. 
Voor een Vlaamse deelpopulatie kunnen we uitgaan van 1/3 van de metapopulatie, wat 
zowat 200 tot 1000 bevers zou kunnen betekenen.  
 
Door habitatgeschiktheidsanalyse op basis van het huidige Vlaamse landschap werd de 
totale draagkracht van Vlaanderen voor bever ingeschat op ongeveer 1200 families. In-
dien enkel rekening werd gehouden met de beleidsmatige geschiktheid van de beschik-
bare habitat in het beste geval (simulatie) uitgroeien tot 430 families. Rekening houdend 
met een gemiddelde bezetting van 3.5-4 bevers per vestiging levert dit een ruwe in-
schatting van een maximale draagkracht van 3600 tot 4800 bevers, rekening houdend 
met de beleidsmatige geschiktheid 1500 tot 1720 bevers. Voldoende dus om aan de MVP 
die op basis van een genetische benadering werd bekomen te voldoen. 
 

Inschattingen die gemaakt worden op basis van een ruimtelijk expliciete PVA zijn uiter-
aard zeer gevoelig voor landschapskenmerken, alsook voor de structuur van het model 
en de aannames die werden gedaan. Hierdoor hebben zij slechts een relatieve waarde 
voor het vergelijken van scenario’s betreffende dezelfde populatieontwikkeling en het 
inschatten van het effect van stochasticiteit (variatie op parameters), van verschillende 
onzekerheden (foutmarges op schatters), beheermaatregelen, effectieve of veronderstel-
de bedreigingen enz. Kortom om de impact van de verschillende onzekerheden op de 
voorspellende waarde van het model te onderzoeken. Verschillende PVA’s die uitgevoerd 
werden ter voorbereiding of begeleiding van Europese introductieprogramma’s zijn dan 
ook niet onmiddellijk bruikbaar voor de Vlaamse situatie. Ondanks de ruimtelijke ver-
schillen en de uiteenlopende aannames in de modellering, vermelden verscheidene on-
derzoekers dat populaties van minstens 200 volwassen (of reproducerende) dieren duur-
zaam zouden zijn. Omgerekend naar de totale populatiegrootte betekent dit een schat-
ting van 350 tot 800 dieren.  
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Deze aantallen zijn slechts richtinggevend. Zeer vele aspecten zijn in deze benaderingen 
nog niet verrekend. De kennis over de snel ontwikkelende populatie Europese bever 
neemt snel toe. Deze inschattingen moeten dan ook permanent bijgestuurd worden 
naarmate er meer inzicht komt in deze materie en er betere beslissingstools ter beschik-
king komen. De ontwikkelingen in dit werkveld gedurende de laatste 10 jaar zijn in elk 
geval zeer hoopgevend. 
 
 

 
CONCLUSIE 

 
Binnen het werkveld van de populatie-ecologie en het natuurbehoud wordt een populatie 
als duurzaam beschouwd wanneer er minstens 95% kans bestaat dat ze een periode van 
100 jaar zal overleven.  
 
Eén van de criteria voor een duurzame populatie is de minimale grootte van de populatie.  
 
Op basis van de beschikbare generieke inschattingen van een leefbare populatie, waarbij 
verschillende benaderingen voor het inschatten werden gebruikt en de eraan gekoppelde 
randvoorwaarden, komt men voor Vlaanderen een minimale populatiegrootte van 200 tot 
1000 dieren.  
 
Het is belangrijk hierbij te benadrukken dat deze aantallen slechts richtinggevend zijn. 
De vork verfijnen, veronderstelt een gedetailleerdere benadering voor Vlaanderen die 
rekening houdt met de concrete habitatsituatie in Vlaanderen en de kenmerken van de 
(deel)populatie. Voor deze benadering, waarin rekening wordt gehouden met de concrete 
populatie en gebiedskenmerken, moet een specifiek simulatiemodel ontwikkeld worden. 
Dit levert dan een werkinstrument op waarmee het effect van verschillende onzekerhe-
den op de ontwikkeling van de populatie kan worden doorgerekend.  
 
Voor een aantal bedreigingen neemt voor kleine populaties de kans op uitsterven immers 
sterk toe. Uiteraard houdt het voorspellen van de overleving van een populatie geduren-
de 100 jaar zeel veel onzekerheden in. Tal van onderzoekers uit verschillende disciplines 
hebben zich in de loop der jaren over deze problematiek gebogen en brengen hun eigen 
benadering, al dan niet sterk aangevochten door anderen. 
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