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Dankwoord 

Dit rapport kwam tot stand in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). We 
bedanken graag in het bijzonder Véronique Verbist en Gert Van Hoydonck voor het 
coördineren van deze vraag, de inhoudelijke discussies en de hulp bij het verzamelen van de 
vele gegevens.  

Een deel van de gebruikte gegevens werden in een vroegere samenwerking met de 
Universiteit Antwerpen (UA) verzameld. Voor het identificeren van potentieel leefgebied 
konden we daarenboven verder bouwen op hun vroegere werk. Vandaar ook een speciaal 
woord van dank aan Herwig Leirs, Kristijn Swinnen en Lander Vanstaen. 

We bedanken ook graag de mensen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het 
gebruik van hun terreingegevens en de Vlaamse Waterweg (DVW) die de nodige kaartlagen 
rond overstromingsrisico ontwikkelden. We maakten hier bovendien dankbaar gebruik van de 
resultaten van telemetrisch onderzoek dat we eerder in opdracht van DVW uitvoerden.  

Onze INBO-collega’s David Buysse, Johan Coeck, Dirk Maes, Ine Pauwels en Jeroen Speybroeck 
willen we bedanken voor hun insteek bij het inschatten van de effecten van de aanwezigheid 
van bever op andere soorten.  

In laatste instantie bedanken we de verschillende leden van de stuurgroep SBP 2 bever voor 
hun input op de eerste versie van dit rapport.
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Samenvatting 

Een tweede versie van het soortbeschermingsprogramma (SBP) voor de Europese bever in 
Vlaanderen staat op stapel. Omdat de populatie sterk toeneemt, wordt hierin zowel aandacht 
aan bescherming als aan conflictbeheersing gegeven. Daarvoor volstaat het niet om enkel de 
huidige toestand van bever in Vlaanderen te kennen. Kennis over de verwachte evolutie is 
even belangrijk, zowel in populatiegrootte als geografische spreiding.  

Daarom gaf het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ons de opdracht om een risico- en 
preventiekaart op te maken. In dit rapport geven we duiding bij de opmaak van die kaarten en 
bespreken we de belangrijkste bevindingen.  

 In eerste instantie gingen we via een habitat suitability index model (HSI model) na 
waar zich in Vlaanderen nog potentieel leefgebied voor bevers bevindt. We konden 
hiervoor verder bouwen op werk van de Universiteit Antwerpen, dat we konden 
verfijnen met nieuwe gegevens.  

 Daaropvolgend combineerden we de ligging van potentieel leefgebied met een model 
voor de dispersie van bever. Dit liet ons toe rekening te houden met 
landschapsconnectiviteit en de verwachte populatiegroei van bever in Vlaanderen. De 
validatie van dit model toonde goede resultaten. Zo konden we vrij goed voorspellen 
waar de kans laag is dat er in de volgende drie jaar bevers opduiken. Daaruit bleek 
geen al te snelle uitbreiding richting gebieden die nu nog volledig onbezet zijn.  

 Finaal combineerden we de kwaliteit van het leefgebied en dispersie in een 
overkoepelende kans op vestiging van bevers. Dit liet toe om de vergelijking te maken 
met de ruimtelijke spreiding van risico’s en kansen. We deden dit voor:  

o het overstromingsrisico;  
o de aanwezigheid van mogelijke rustzones; 
o de eventuele positieve en/of negatieve impact op andere diersoorten en op 

kwetsbare habitattypes. 
Enkel voor het risico op het bouwen van dammen ontbraken de parameters om een 
soortgelijke ruimtelijke oefening te maken.  

Alle berekeningen en analyses in dit rapport gebeurden op kilometerhokniveau. Het 
uiteindelijke resultaat van deze oefening zijn kaartlagen die  aan het ANB werden opgeleverd, 
samen met dit rapport. Buiten de scope van dit project kunnen deze lagen geïntegreerd 
worden voor verdere, meer gerichte, risicoanalyses. Deze oefeningen kunnen zo mee de basis 
vormen van een strategie binnen de opmaak van het nieuwe SBP. De kaart met vestigingsrisico 
laat daarnaast toe om de vergelijking met risico’s of kansen te maken die in dit rapport niet 
aan bod kwamen. Finaal kunnen ook de modellen die hier werden ontwikkeld na afronding van 
dit project verder dienen voor toekomstige analyses met geactualiseerde gegevens.  
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English abstract 

A second version of the species protection program for the European beaver in Flanders is 
currently under development. Because population numbers are still increasing, this program 
focuses on both protection as well as conflict management. For this, knowledge on the current 
state of beaver in Flanders is insufficient. It is equally important to know the expected 
evolution, both in population size and geographic distribution. 

That is why the Agency for Nature and Forests (ANB) commissioned us to compose a risk and 
prevention map. In this report, we explain the layout of those maps and discuss the main 
findings. 

 In a first step, we used a habitat suitability index model to determine the location of 
potential habitat for beavers in Flanders. For this we were able to build on earlier work 
of the University of Antwerp, which we were able to refine by means of new data. 

 Subsequently, we combined this potential habitat with a beaver dispersion model. 
This allowed us to take into account landscape connectivity and the expected 
population growth of beaver in Flanders. The validation of this model showed good 
results. This allowed us to predict fairly well where the chances of beavers appearing 
in the next three years are low. This did not show a rapid expansion towards areas that 
are currently completely unoccupied. 

 In the end, we combined habitat suitability and dispersion in a combined beaver 
establishment probability. This enabled a comparison with the spatial distribution of 
various risks and opportunities. In this report, this was done for: 

o the flood risk; 
o the presence of possible resting areas; 
o the possible positive and / or negative impact on other animal species and on 

vulnerable habitat types. 
Only for the dam building risk, insufficient parameters were available to perform a 
similar analysis. 

All calculations and analyses in this report were conducted at the kilometer square grid level. 
The ultimate result of this exercise are map layers that, together with this report, were 
delivered to the ANB. The integration of these layers allows for further, more targeted risk 
analyses which were outside the scope of this project. These exercises will then form the basis 
of a strategy within the design of the new SBP. The establishment risk map also allows to make 
a comparison with risks or opportunities that were not discussed in this report. Finally, the 
models developed here after the completion of this project can also be used for future 
analyses with updated data.
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1 INLEIDING 

In 2015 stelde minister Schauvliege een eerste soortbeschermingsprogramma (SBP) voor 
Europese bever (Castor fiber, hierna bever) in Vlaanderen op (ANB, 2015). Na een looptijd van 
5 jaar bereidt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) momenteel een tweede versie van dit 
SBP voor. Omdat de populatie van bever in Vlaanderen sterk toeneemt, wordt in deze SBP’s 
zowel de nadruk op bescherming als op conflictbeheersing gelegd. Hierbij volstaat het echter 
niet om enkel de huidige toestand van bever in Vlaanderen te kennen. Het is even belangrijk 
om ook de verwachte evolutie in te kunnen schatten, zowel in populatiegrootte als 
geografische spreiding.  

Hiervoor vroeg ANB advies aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) voor de 
opmaak van een risico- en preventiekaart. Dit rapport geeft duiding bij de manier waarop deze 
kaarten werden gemaakt en hoe ze best binnen het nieuw op te maken SBP worden gebruikt. 

Er wordt een antwoord gegeven op drie hoofdvragen met onderliggende deelvragen. 

1. Wat is de toekomstige verwachte verspreiding van de bever in Vlaanderen? 
a. Wat is de actuele verspreiding van bever in Vlaanderen? 
b. Welke gebieden zijn door hun omgevingskenmerken en ligging geschikt als 

potentiële leefgebieden voor bever? 
2. Waar liggen in Vlaanderen de zones met het hoogste risico op beverschade? 

a. Welke onder 1b geïdentificeerde zones zijn gevoelig voor 
overstromingsschade? 

b. Welke onder 1b zijn gevoelig voor de aanleg van dammen door bever? 
c. Waar in de onder 2a en b aangeduide zones zijn mogelijke rustzones aanwezig 

die kunnen helpen om schade te helpen voorkomen? 
d. Welke onder 1b geïdentificeerde zones bevatten flora- of faunasoorten waar 

de aanwezigheid van bever een positief effect op heeft? 
e. Welke onder 1b geïdentificeerde zones bevatten flora- of faunasoorten waar 

de aanwezigheid van bever een negatief effect op heeft? 
f. Welke onder 1b geïdentificeerde zones bevatten kwetsbare habitattypes waar 

de aanwezigheid van bever een negatief effect op heeft? 
3. Wat is de verwachte onderliggende timing van de onder vraag 1 en 2 behandelde 

processen en hoe vertaalt zich dit een mogelijke prioritering?  
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2 HABITATGESCHIKTHEIDSMODEL 

2.1 INLEIDING 

In een eerste fase ontwikkelden we een model dat voorspelt waar in Vlaanderen beverhabitat 
van hoge kwaliteit voorkomt. Een dergelijk habitatgeschiktheidsmodel vergelijkt de omgeving 
van gekende beverlocaties met die van een groot aantal locaties die bereikbaar zijn voor 
bevers. Zo wordt een inschatting gemaakt van de ideale samenstelling van beverhabitat. Deze 
informatie wordt daarna gebruikt om voor alle locaties in Vlaanderen na te gaan in hoeverre 
het aanwezige habitat deze ideale samenstelling benadert. Dit resulteert in een habitat 
suitability index (HSI). Deze index geeft voor elke locatie een waarde weer die kan variëren van 
0 (ongeschikt als beverhabitat) tot 1 (ideaal beverhabitat). Een dergelijk model werd voor 
bever in Vlaanderen al ontwikkeld door Swinnen (2015) en verder gevalideerd door Vanstaen 
(2019). Swinnen (2015) gebruikte hiervoor het MaxEnt-algoritme (Philips et al., 2006).  

Ook Maes et al. (2019) deden een soortgelijke analyse voor bever. Deze analyse kaderde in het 
bepalen van actueel relevante potentiële leefgebieden (ARPL’s) van soorten die in Vlaanderen 
als prioritair voor het natuurbehoud zijn aangeduid. Daar was het de bedoeling na te gaan in 
welke mate geschikt leefgebied per soort met beschermde natuur overlapt. Op die manier 
werd duidelijk of er voldoende ruimte en bescherming voor deze soorten in Vlaanderen 
aanwezig is. In die context is een meer stringente definitie van potentieel leefgebied voor 
bever aangewezen. Het identificeren van suboptimaal habitat is daar immers minder 
belangrijk, ook niet als die bij hogere dichtheden toch zouden worden ingenomen. Omdat onze 
analyse ook zones met mogelijke impact door bever wil identificeren is hier dus een bredere 
benadering nodig.  

Voor het voorspellen van de aanwezigheid van Noord-Amerikaanse bever (Castor canadensis), 
gebruikte Dittbrenner et al. (2018) een intrinsic potential model (IP). Dit model verschilt van de 
klassieke HSI modellen. Het grote voordeel ervan is dat het ook rekening houdt met de 
intrinsieke factoren die beverhabitat kunnen beïnvloeden (Dittbrenner et al., 2018). Bevers 
kunnen hun omgeving namelijk sterk veranderen en zo minder geschikt habitat zelf 
verbeteren. Een IP model evalueert dus niet alleen hoe geschikt een locatie is, maar ook in 
welke mate ze door bevers geschikt kan worden gemaakt. 

Hier opteerden we voor een HSI model. Dat had als voordeel dat we verder konden bouwen 
op het werk van Swinnen (2015) en Vanstaen (2019). Het IP model dat Dittbrenner et al. 
(2018) voor Noord-Amerikaanse bever maakte was hier veel minder geschikt. Dat model peilt 
namelijk naar potentieel leefgebied in de staat Washington (USA). Het landschap daar wordt 
getypeerd door veel open ruimte, grote reliëfverschillen en sterke variatie in 
stroomkarakteristieken. Daarbij speelt de capaciteit van Noord-Amerikaanse bevers om 
stroomsnelheid, rivierdiepte, oevermorfologie en zelfs volledige valleidynamieken te 
veranderen een grote rol en schieten klassieke HSI modellen vaak tekort. In Vlaanderen is dat 
veel minder het geval. Niet alleen is de variatie in bijvoorbeeld stroomsnelheid en 
riviermorfologie hier veel beperkter, ook de mogelijkheden voor bevers om die actief te gaan 
wijzigen zijn vaak afwezig. Dat maakt dat lokale extrinsieke factoren in Vlaanderen een veel 
grotere rol gaan spelen dan de intrinsieke. Daarom was het voor deze analyse zowel nuttiger 
als efficiënter om verder te bouwen op de ervaringen van Swinnen (2015) en Vanstaen (2019). 
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Ook is het extra waardevol dat het model van Swinnen (2015) al door Vanstaen (2019) aan de 
werkelijke aanwezigheid van bevers werd getoetst. Deze evaluatie toonde twee belangrijke 
discrepanties tussen de voorspellingen uit 2015 en de observaties uit 2019 (Vanstaen, 2019): 

 In een aantal als zeer geschikt aangeduide gebieden, bleken toch geen bevers 
aanwezig. Dit kan het gevolg zijn van de relatief beperkte tijd tussen voorspelling en 
evaluatie. Die tijd was wellicht gewoon te kort voor een bever om sommige geschikte, 
maar veraf gelegen, gebieden te bereiken. 

 Soms werden toch bevers vastgesteld in gebieden die door Swinnen (2015) als veel 
minder geschikt waren aangeduid. Bevers blijken bij hoge dichtheden dus niet enkel 
grote afstanden af te leggen maar vaak ook op minder geschikt habitat over te 
schakelen. 

Het eerste probleem wordt in dit advies behandeld door ook de verwachte dispersie zelf in 
kaart te brengen. Dat maakt het mogelijk om de geschiktheid van een locatie te koppelen aan 
de bezettingskans binnen een bepaalde tijd (zie 4.3.1). 

Het tweede probleem, waarbij bevers ook minder geschikt habitat gebruiken, konden we hier 
beperken door de sterke populatiegroei sinds 2015. Toen Swinnen (2015) zijn model bouwde 
waren 81 beverterritoria gekend terwijl Vlaanderen in 2019 al 132 territoria telde. We 
beschikten dus over veel meer gegevens en bovendien waren in 2017 al op verschillende 
plaatsen bevers aanwezig in habitat dat door Swinnen (2015) nog als minder geschikt was 
aangeduid. Dit liet toe een aangepast HSI model te ontwikkelen dat de geschiktheid van 
habitat voor bever breder kan inschatten.  

2.2 MATERIAAL EN METHODEN 

De verwerking van kaartlagen gebeurde in ArcGIS® versie 10.4.1. Voor de gegevensverwerking, 
modelopbouw en aanmaak van shapefiles gebruikten we het programma R versie 4.0.2 binnen 
RStudio versie 1.3.1073 (R Core Team, 2020). 

2.2.1 Gegevens 

Om de voorkeur voor bepaalde habitatkarakteristieken te bepalen moeten we eerst de 
beschikbaarheid ervan binnen het volledige Vlaamse verspreidingsgebied kennen. Het is 
daarbij belangrijk dat gebied correct af te lijnen. Locaties daarbuiten zullen minder snel door 
bevers worden bereikt en daarom veel vaker onbezet zijn. Dat maakt het moeilijk om op te 
maken of dit het gevolg is van een eventuele voor- of afkeur voor bepaalde 
omgevingskenmerken. Om diezelfde reden wordt ook enkel naar bereikbaar habitat binnen dit 
verspreidingsgebied gekeken. Bij een semi-aquatische soort als bever is het daarom onzinnig 
om ook de habitatsamenstelling op plaatsen ver van waterlopen mee te analyseren. 

Voor de verspreidingsgegevens van bever in Vlaanderen werd beroep gedaan op verschillende 
datasets. Enerzijds monitort het ANB via diverse kanalen de beverterritoria in Vlaanderen 
zodat voor dit advies gegevens uit de periode 2014-2019 beschikbaar waren. We beschikten 
ook over gedetailleerde veldinventarisatiegegevens van 132 potentiële territoria uit 2018. 
Deze gegevens werden bij een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen (UA) en INBO 
verzameld (zie Huysentruyt et al., 2019; Vanstaen, 2019). Door de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) werd een dataset ter beschikking gesteld van alle waterloopcontroles uit 2019. Tijdens 
deze controles, voornamelijk gericht op de bestrijding van bruine rat (Rattus norvegicus), 
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muskusrat (Ondatra zibethicus) en beverrat (Myocaster coypus), werden ook alle 
waarnemingen van sporen van bever genoteerd.  

Concreet werd in dit geval de spreiding van territoria, zoals gekend bij ANB in 2017, gebruikt 
om de regio te bepalen waarbinnen bevers in Vlaanderen voorkomen. Binnen deze regio kon 
dan de analyse van de ideale habitatsamenstelling gebeuren. De locatiegegevens van INBO en 
UA uit 2018 gebruikten we om het model mee op te stellen. De beverwaarnemingen uit de 
gegevens van VMM uit 2019 lieten toe om de kwaliteit van het model te testen. De VMM 
waarnemingen van andere knaagdiersoorten binnen dezelfde regio werden gebruikt ter 
controle. Zo konden we nagaan of het detecteren van beverterritoria niet afhankelijk is van 
regionale verschillen in zoekinspanning (sampling bias). Daardoor zou het model eerder de 
ideale habitatkenmerken van sterk bezochte zones met bever aangeven dan die van effectief 
geprefereerde zones. In dat geval is een model dat hiermee rekening houdt aangewezen. 

Voor de selectie van omgevingsvariabelen werd gebruik gemaakt van de  meest recente versie 
van de Biologische Waarderingskaart (BWK) (Vriens et al., 2011; De Saeger et al., 2016). Deze 
werd gecombineerd met gegevens over waterlopen en wateroppervlakken beschikbaar in het 
Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen (AIV, 2018).  

Voor de selectie van het beschikbare habitat beperkten we ons tot een buffer van 50 m rond: 

 waterlopen van categorieën 0, 1 en 2; 

 wateroppervlakken van minstens 1000 m² die niet verder dan 500 m van waterlopen 
categorie 0, 1 en 2 lagen.  

De geëvalueerde beschikbaarheid aan habitat was dus beperkt tot deze buffer binnen het 
geselecteerde verspreidingsgebied. Die zone vertegenwoordigt zo alle locaties die voor een 
bever bereikbaar zijn binnen de regio waarin momenteel bevers aanwezig zijn.  

Door de resultaten van dit model vervolgens te vergelijken met de rest van Vlaanderen, kon 
worden nagegaan waar nog bijkomend geschikt habitat voor bever aanwezig is.  

2.2.2 Dataverwerking 

De gegevens van UA en INBO bevatten in veel gevallen sporen van bevers binnen eenzelfde 
territorium. Dit leidt tot een overschatting van de veronderstelde aanwezigheid van bever op 
die plaatsen. Om dit tegen te gaan maar de aan- of afwezigheid per kilometerhok voldoende 
nauwkeurig in kaart te brengen, dunden we de dataset uit. Hierbij lieten we altijd minstens 
500 m afstand tussen twee locaties, maar wel zo dat zoveel mogelijk locaties werden 
behouden (i.e. spatial thinning). We gebruikten hiervoor het R-package spThin versie 0.2.0 
(Aiello-Lammens et al., 2015). 

In overeenstemming met Swinnen (2015) gebruikten we hier ook het MaxEnt algoritme voor 
het bepalen van de habitatvoorkeur (Phillips et al., 2006; Phillips & Dudík, 2008; Merow et al., 
2013; Phillips, 2017). Evaluatie van de modelparameters gebeurde met het R-package 
ENMeval versie 0.3.1 (Muscarella et al., 2014). Voor de opbouw van het model gebruikten we 
het R-package dismo versie 1.1-4 (Hijmans et al., 2017).  
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2.3 RESULTATEN 

2.3.1 Afbakening verspreidingsgebied 

In 2017 waren bij ANB 171 locaties in Vlaanderen gekend als beverterritorium. Deze vormden 
de basis voor de afbakening van het verspreidingsgebied, los van het feit of ze op dat moment 
nog bezet waren. Om te veraf gelegen uitschieters buiten beschouwing te kunnen laten 
werden Minimum Convex Polygons (MCP) berekend. Hiervoor hielden we in stappen van 5% 
telkens een deel van de territoria buiten het berekende polygoon. Daaruit bleek dat de 
oppervlakte van dit polygoon het sterkst toenam tussen het gebruik van 95 en 100% van alle 
territoria. Dit wijst erop dat de ligging van de uiterste 5% van de territoria sterk afwijkt van de 
spreiding van de overige 95%. We kozen er daarom voor om het verspreidingsgebied in 2017 
te beperken tot een polygoon dat 95% van die territoria omvatte (Figuur 1). Als achtergrond 
selecteerden we daarbinnen alle UTM 1x1 km hokken die voor minstens 95 ha in Vlaanderen 
lagen. Voor elk van deze hokken werd het aandeel van elk beschikbaar habitattype berekend. 

 

Figuur 1: Overzicht van de buffer (bruin) waarin bereikbaar habitat werd geanalyseerd voor heel 

Vlaanderen en de geanalyseerde verspreidingsregio in 2017 (kilometerhokken in 95% MCP). 

2.3.2 Selectie habitattypes 

De samenstelling van het beschikbaar habitat werd vereenvoudigd tot acht verschillende 
habitattypes naar analogie met het model van Swinnen (2015) (voor codes zie Vriens et al., 
2011):  

- Graslanden (h) 
- Moerassen (m, behalve mz, mp) 
- Struwelen (se, sg, sk, sm, sp) 
- Wilgenstruweel en moerasbossen (sf, so, lhb, ru, v) 
- Populierenbossen (l, behalve lhb) 
- Andere loofbossen (f, q) 
- Stilstaand water (a, behalve app) 
- Overig potentieel habitat (kj, kl, kp, kb, kh, khw)  
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2.3.3 Verspreidingsgegevens 

Tijdens de inventarisatie van 132 potentiële territoria door UA en INBO in 2018 werden 4127 
sporenlocaties van bever vastgesteld (zie Huysentruyt et al., 2019; Vanstaen, 2019). Na 
ruimtelijke uitdunning (zie 2.2.2) bleven 233 puntlocaties binnen de geselecteerde regio over. 
Eenzelfde oefening bij de gegevens van VMM leverde 95 locaties op waaraan het model kon 
worden getoetst (Figuur 2). 

 

Figuur 2: Kaart van de beschikbare beverlocaties voor analyse (groen, bron: UA/INBO) en voor validatie 

(blauw, bron: VMM). 

2.3.4 Habitatgeschiktheidsmodel 

Voor de selectie van het optimale MaxEnt model werd zowel een model met als zonder 
sampling bias ontwikkeld. Zoals vermeld onder 2.2.1 werden voor dat laatste alle punten waar 
VMM een veldbezoek uitvoerde en knaagdiersporen rapporteerde meegenomen. Validatie 
met de bevergegevens van VMM van het model zonder sample  bias toonde een AUC van 0.79 
(AUC = area under the curve, staat voor de mate waarin de observaties met de voorspelling 
overeenkomen). Bij het model met sample bias was dit 0.68. Voor het uiteindelijk model werd 
dus geen sample bias in rekening gebracht. 

Het model toont een ideale habitatsamenstelling waarin vooral de aanwezigheid van wilgen en 
stilstaand water of moerassen een belangrijke rol  spelen (Figuur 3). Struwelen en overig 
geschikt habitat blijkt minder belangrijk. De invloed van andere loofbostypes, 
populierenbossen en graslanden is het laagst.  
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Figuur 3: Procentuele bijdrage van elk van de variabelen in de ideale habitatssamenstelling volgens de 
resultaten van de MaxEnt analyse. 

 

Wanneer deze samenstelling wordt vertaald naar alle kilometerhokken in Vlaanderen zien we 
een spreiding zoals weergegeven in Figuur 4. 

 

Figuur 4: Weergave van de geschiktheid (0-1) van het aanwezige habitat in de verschillende 
kilometerhokken in Vlaanderen volgens de resultaten van de MaxEnt analyse. 
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2.4 DISCUSSIE 

Wanneer we de geschiktheid in Figuur 4 opdelen in vier klassen krijgen we een goed overzicht 
van de spreiding van geschikt beverhabitat in Vlaanderen (Figuur 5). Daarop vallen hoge 
concentraties aan erg geschikt habitat in Vlaams Brabant en Limburg op, met het Nationaal 
Park Hoge Kempen als voornaamste uitzondering. Ook in de provincie Antwerpen is dit 
aandeel groot maar iets meer diffuus. Buiten de kern van het huidig verspreidingsgebied blijkt 
vooral het zuiden van Oost-Vlaanderen erg geschikt. In het noorden van deze provincie blijft 
dit eerder beperkt tot de nabije omgeving van de Durme en geïsoleerde locaties in het 
Waasland en Meetjesland. West-Vlaanderen toont het meest diffuse patroon met enkele 
geïsoleerde geschikte locaties in de Westhoek naast iets hogere concentraties in de Leiestreek 
en het Brugse Ommeland. 

 

Figuur 5: Spreiding in vier klassen van de mate van geschiktheid als leefgebied voor bever van de 
verschillende kilometerhokken in Vlaanderen. 

 

Waar ons model lage concentraties van geschikt beverhabitat voorspelt is de 
overeenstemming groot met het model van Swinnen (2015) (Figuur 6). Ook Swinnen (2015) 
detecteerde bijvoorbeeld weinig habitat in de Kuststreek, de Westhoek, het Meetjesland, het 
Waasland en de Antwerpse Noorderkempen. Deze gelijkenissen zijn op zich het resultaat van 
het feit dat vergelijkbare variabelen werden geanalyseerd op deels overlappende 
verspreidingsgegevens. Toch zijn er ook verschillen. Zo toont het model van Swinnen ook 
grotere leemtes in het zuiden van Oost-Vlaanderen en de Groene Gordel, waar dit in ons geval 
niet zo is. Dit is deels een gevolg van de lagere 5x5 km resolutie bij Swinnen (2015), maar, zoals 
vermeld in 2.1, ook van bijkomende verspreidingsgegevens waar we hier over beschikten (zie 
Figuur 2, Figuur 6). 
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Figuur 6: Voorspelde verspreiding van beverterritoria per 5 x 5 km UTM hok volgens Swinnen (2015). De 
codering geeft het aantal verwachte territoria weer. De polygoon toont de regio gebruikt 
voor de modelopbouw, de zwarte punten de gekende territoria op dat moment.  

 

De vergelijking met de gegevens van VMM (AUC 0.79) en de resultaten van Swinnen (2015) 
geven aan dat ons model er goed in slaagt potentieel geschikt habitat in kaart te brengen. Toch 
mag deze kaart niet als een weergave van de verwachte toekomstige verspreiding van bever 
worden gezien. Hiervoor ontbreekt nog de inschatting van de kans dat een bepaald 
kilometerhok door uitzwervende bevers wordt bereikt. De kaart is dus enkel een weergave van 
de kans op bezetting door bevers, indien ze deze locaties kunnen bereiken. Deze interpretatie 
vormt mee de basis voor het verspreidingsmodel dat we in hoofdstuk 3 verder behandelen. 
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3 DISPERSIEMODEL 

3.1 INLEIDING 

In hoofdstuk 2 werd geanalyseerd waar in Vlaanderen het habitat voldeed aan de vereisten 
voor de aanwezigheid van bever. De resultaten daarvan kunnen echter niet zomaar worden 
vertaald naar verwachte aanwezigheid van bever. Dit heeft verschillende oorzaken.  

 Ten eerste geeft het model enkel aan in welke mate kilometerhokken geschikt zijn 
volgens de habitatvariabelen die we hier onderzochten. Na validatie van het model 
lijkt de keuze van deze variabelen hier wel goed te zitten. Toch is het niet ondenkbaar 
dat buiten de huidige verspreiding alsnog andere habitatsamenstellingen geschikt voor 
bever kunnen zijn. Door de ruime geografische spreiding en populatiegrootte waarop 
het model nu is gebouwd schatten we die kans wel laag in. Wel kan het model 
variabelen missen die schijnbaar geschikt habitat toch ongeschikt maken. Dat kan 
bijvoorbeeld een slechte waterkwaliteit zijn maar ook factoren zoals omheiningen of 
andere barrières kunnen een rol spelen. Dit maakt dit model een deel van een 
instrument waarin elke voorspelling aan lokale terreinomstandigheden moet worden 
getoetst.  
 

 Om de habitatgeschiktheidskaart zo nauwkeurig mogelijk te maken, werd voor een 1x1 
km resolutie gekozen. Territoriumgegevens uit Dijle en Demer toonden echter dat 
bevers er gemiddeld een rivierlengte bezetten van 5,4 km (variërend van 2,5-12,3 km) 
(Huysentruyt et al., 2020b). Ook elders in Europa worden dergelijke waarden 
gevonden, hoewel die er, door meer geschikt habitat, gemiddeld vaak lager liggen (2,6-
5,5 km) (Rosell et al., 1998; Fustec et al., 2001; Campbell et al., 2005; Graf et al., 2016). 
Dat zorgt ervoor dat voor de vestiging van een beverfamilie minstens enkele 
aaneengesloten kilometerhokken met geschikt habitat nodig zijn. Daarbinnen ligt dan 
bij voorkeur ook minstens 1 hok met habitat van vrij hoge kwaliteit. Dat maakt dat 
kans dat een bever zich in een bepaald kilometerhok zal vestigen ook afhangt van het 
habitat in de ruimere omgeving. 
 

 Tenslotte betekent een voldoende grote oppervlakte aan geschikt habitat nog niet dat 
die locatie makkelijk door bevers kan worden bereikt. Een populatie doet er al gauw 
enkele generaties over om zich via natuurlijke uitbreiding over verschillende tientallen 
kilometers te verplaatsen. Hoewel bevers soms grote afstanden afleggen is de kans op 
nieuwe families op veraf gelegen of geïsoleerde locaties veel kleiner dan op locaties 
dichter bij kerngebieden. Daarbij hangt de kans op het bereiken van een gebied ook af 
van de kwaliteit van het tussenliggend habitat. Dat moet niet de kwaliteit van 
territoriumhabitat hebben, maar moet wel voldoende geschikt zijn om tijdelijke 
aanwezigheid mogelijk te maken. De aanwezigheid van voldoende water is daarbij 
vaak een minimumvereiste. 

Om deze redenen gaan we in dit hoofdstuk dieper in op de natuurlijke populatiegroei en de 
daarmee gepaarde dispersie van individuen. Deze dispersie koppelen we aan de huidige 
spreiding van bever, de ligging van geschikt habitat en de bereikbaarheid ervan via waterlopen. 
Zo schatten we waar en binnen welke termijn de kans in Vlaanderen het grootst is dat bevers 
er zullen opduiken.  
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3.2 MATERIAAL EN METHODEN 

3.2.1 Gegevens 

Voor de verspreidingsgegevens van bever in Vlaanderen gebruikten we de beverterritoria zoals 
gekend bij ANB voor de periode 2014-2019 (zie 2.2.1).  

In eerste instantie vertrokken we van een locatie op de Dijle dichtbij de grens met Wallonië en 
een locatie op de Maas dichtbij de Nederlandse grens. Die gebruikten we om modelmatig de 
gekende spreiding uit 2014 te benaderen. Beide locaties weerspiegelen namelijk de twee 
kanalen waarlangs de introductie van bever in Vlaanderen tot stand is gekomen. Dat gebeurde 
zowel door illegale uitzettingen op de Dijle in 2003 als door natuurlijke dispersie vanuit 
Nederland via de Maas (Verbeylen, 2003; ANB, 2015). Door eerst met lage aantallen te werken 
konden we de parameters van het model verkennen vooraleer een eerste validatie te doen.  

Op basis van die parameters gebruikten we daarna de gegevens uit 2014 om het model te 
ontwikkelen. Om de modelpopulatie zo realistisch mogelijk te laten groeien gebruikten we de 
gemiddelde aangroei aan territoria in Vlaanderen sinds 2014. Met dit model simuleerden een 
periode van drie jaar zodat we de spreiding in 2017 als resultaat kregen. Op die manier konden 
we deze resultaten valideren door ze met de geobserveerde gegevens uit 2017 te vergelijken.  

Eens het model was gevalideerd, werkten we verder met de gegevens uit 2019. Van daaruit 
maakten we voorspellingen op zowel korte termijn (3 jaar, tot 2022) als middellange termijn (6 
jaar, tot 2025). Door de accumulatie in onzekerheid maakten we geen voorspellingen op nog 
langere termijn. Daarnaast laat de ontwikkeling van een model toch toe om later nieuwe 
voorspellingen te doen op basis van geactualiseerde gegevens.  

De resultaten van het habitatgeschiktheidsmodel (zie 2) gebruikten we als maat voor de 
permeabiliteit van het landschap en de kans dat een bever ergens terechtkomt. De waterlopen 
uit het Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen (AIV, 2018) gebruikten we als verbindende 
elementen in het landschap. 

3.2.2 Dataverwerking 

Voor het modelleren van de verplaatsingen van individuele bevers door het landschap 
gebruikten we het R-package SiMRiv versie 1.0.4 in R (zie 2.2) (Quaglietta & Porto, 2019). De 
output ervan werd gevisualiseerd met het R-package leaflet versie 2.0.3 (Cheng et al., 2019). 

3.2.3 Modelopbouw en assumpties 

Het is belangrijk op te merken dat dit model niet de ruimtelijke spreiding van individuele 
bevers maar wel van territoria voorspelt. Elke geslaagde vestiging van een zwervende bever op 
een nieuwe locatie wordt hier telkens als een nieuw territorium aanzien. In het model worden 
al die territoria in een volgend jaar potentiële nieuwe startpunten voor verdere dispersie. In de 
realiteit gebeurt die dispersie door het opnieuw verlaten van een territorium of door het 
wegtrekken van nakomelingen. Zo wordt een territorium ofwel opnieuw vacant of duurt het 
enige tijd vooraleer dispersie plaatsvindt, maar dan wel vaak met meerdere individuen. 

Het is hier echter niet de bedoeling om zo nauwkeurig mogelijk het ontstaan van nieuwe 
populaties te voorspellen. Daarvoor spelen kleinschalige lokale elementen, bijkomende 
populatiedynamische aspecten en stochasticiteit een te grote rol. Wel is het de bedoeling te 
identificeren op welke locaties en binnen welke termijn bezetting waarschijnlijker is dan op 
andere. Hiervoor is het risico op overschatting van die kans ondergeschikt aan het risico op 
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onderschatting. We proberen daarom met dit model maximaal na te gaan waar mogelijke 
territoria kunnen ontstaan. 

Concreet bouwden we het model dus op vanuit een gekende spreiding in een gegeven jaar. In 
elk daaropvolgend jaar werd vertrokken van een aantal bevers dat gelijk was aan het aantal 
territoria vermenigvuldigd met een aangroeifactor. Deze bevers, die potentieel nieuwe 
territoria gaan bezetten, werden dan modelmatig vanuit die locaties door het landschap 
verspreid. Wanneer bevers hierdoor op een nieuwe geschikte locatie terechtkwamen, werd 
die locatie als nieuw territorium aan de dataset toegevoegd. Het model laat hierbij zowel toe 
dat sommige bevers min of meer ter plaatse bleven, terwijl andere verder uitzwerven. Voor elk 
nieuw jaar namen we een voldoende groot deel van die nieuwe locaties als start voor een 
opnieuw toegenomen aantal bevers. Zo werd de kans op verre kolonisatie van nieuwe 
gebieden bevoordeeld om opnieuw de kans op onderschatting te minimaliseren.  

Populatiegroei 

Het aantal territoria in Vlaanderen nam tussen 2014 (82) en 2019 (210) jaarlijks toe met 
gemiddeld 21 ± 6% (zie Huysentruyt et al., 2019). In de opgemaakte modellen gebruikten we 
dus een constante jaarlijkse groeifactor van 1,21. Die projecteerden we op locatiegegevens van 
81 territoria in 2014 voor de modelvalidatie en 209 territoria in 2019 voor de voorspellingen 
(Tabel 1).  

Tabel 1: Overzicht van geobserveerde en gemodelleerde territoriumaantallen en het gebruik ervan. 

Jaar Aanta l  Aangroei  Modelaanta l  Gebruik 

2014 82  81  

2015 98 1,20 98 Val idatie  

2016 119 1,21 119 Val idatie  

2017 154 1,29 144 Val idatie  

2018 187 1,21 -  

2019 210 1,12 209  

2020 - - 254 Voorspel l ing 

2021 - - 307 Voorspel l ing 

2022 - - 372 Voorspel l ing 

2023 - - 450 Voorspel l ing 

2024 - - 545 Voorspel l ing 

2025 - - 659 Voorspel l ing 

 

Permeabiliteit van het landschap 

Om bevers in het model zo realistisch mogelijk door het landschap te laten bewegen, is 
informatie over de permeabiliteit ervan nodig. Zo kan een bever in het model de weg van de 
minste weerstand kiezen en zich makkelijker door geschikt habitat en waterlopen verplaatsen. 
In het SiMRiv package wordt deze informatie in de vorm van ondoorlaatbaarheid of weerstand 
van het landschap ingebouwd (Porto & Quaglietta, 2019).  

We voegden de weerstand van het landschap op twee manieren toe. Enerzijds werd de 
geschiktheid van het habitat per kilometerhok, zoals berekend in hoofdstuk 2, omgekeerd 
evenredig omgerekend naar landschapsweerstand. Anderzijds voegden we de waterlopen van 
categorie 0 en 1 toe als mogelijke dispersieroutes zonder weerstand.  

Voor het omrekenen van habitatgeschiktheid naar weerstand gebruikten we een negatief 
logistisch exponentiële omzetting zoals voorgesteld door Carroll et al. (2020). Zo konden we 
afwijken van een strikt lineaire relatie tussen habitatkwaliteit en weerstand. Na initiële 
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verkenning kozen we er voor om die afwijking wel beperkt te houden. Concreet werd 
habitatkwaliteit hier omgezet naar weerstand als: 

  
        

         
      

   
 

Hierin is w de omgerekende weerstand en h de maat voor habitatkwaliteit. 

Zo verkregen we weerstandwaarden per kilometerhok die via de functie resistanceFromShape 
in het SiMRiv package aan de grote waterlopen gekoppeld. Rond die waterlopen, die dus een 
weerstandwaarde 0 kregen, namen we nog een bijkomende buffer van 200 m mee in het 
model. Dit vergroot de kans dat een traject van een bever met een waterloop kruist en zich 
erlangs zal verderzetten. Alles samen leverde dit de weerstandskaart in Figuur 7 op. 

 

Figuur 7: Landschapsweerstand voor bever in Vlaanderen variërend van geen (0) tot maximale (1) 
weerstand. 

 

Simulatie van dispersie 

Voor de simulatie van de verplaatsingen van bevers gebruikten we een zogenaamde levy walk 
(LW) in het package SiMRiv. Daarin worden korte verplaatsingen in afwisselende richtingen 
(random walk RW) afgewisseld met een patroon van verplaatsingen in een vaste richting 
(correlated random walk CRW) (Porto & Quaglietta, 2019). We kozen telkens voor een 
staplengte van 40 m en een omtrek van 1 km waarbinnen de richting van de volgende stap 
wordt afgewogen. Het verschil tussen de RW en CRW bestaat erin dat richting van twee 
opeenvolgende stappen bij de RW niet gecorreleerd en bij de CRW wel. In dit model werd die 
correlatie op 0,98 gezet. In realiteit komt een RW overeen met lokale verplaatsingen terwijl 
een CRW het trekken over langere afstand nabootst. We hielden de kans om over te gaan van 
de ene naar de andere staat in dit model laag op 0,1. Zo bleven zwervende bevers makkelijker 
enige tijd verder trekken en bleven lokale bevers ook vaak enige tijd ter plaatse.  

In ons dispersiemodel simuleerden we voor elke nieuwe bever 60.000 LW stappen vanuit een 
willekeurig startpunt waarna een eindpunt werd bereikt. De kans dat een bever op dat punt 
aanwezig bleef koppelden we met een binomiale verdeling aan de geschiktheid van het 
habitat. Zo heeft een bever in habitat met bijvoorbeeld een geschiktheid van 0,8 dus 80% kans 
om er zich te vestigen. Als dat succesvol was, werd de locatie als een nieuw territorium aan de 
gegevens toegevoegd. Als dat mislukte werd een nieuwe poging vanuit hetzelfde startpunt 
gemodelleerd, met een maximum van drie pogingen per bever. Daardoor was niet elke 
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simulatie succesvol en lag het aantal locaties altijd lager dan het maximum op basis van de 
aangroei. Na elke bezetting van een punt werd de geschiktheid van het habitat binnen het 
kilometerhok waar dat punt in lag met 0,1 verminderd. Dat maakte het minder aantrekkelijk 
voor bijkomende bezettingen. Zo is in kilometerhokken met geschikter habitat niet enkel de 
kans op bezetting hoger, maar ook de kans op meerdere bevers. Bij bezetting veranderden we 
wel niets aan de achterliggende weerstand. Bevers kunnen zich immers wel makkelijk door 
bezette gebieden verplaatsen, ze kunnen zich er alleen vaak moeilijker vestigen.  

3.3 RESULTATEN 

3.3.1 Modelvalidatie 

Voor de modelvalidatie simuleerden we een aangroei van de startpopulatie vanuit 81 gekende 
locaties in 2014 over drie jaren. Dit leverde, samen met de startlocaties en een jaarlijkse 
aangroei van 21%, een maximum van 442 locaties op (Tabel 1). Om voldoende variatie 
mogelijk te maken herhaalden we de simulatie 30 keer zodat we maximaal 13.230 locaties 
konden voorspellen. Omdat daarin ook telkens de startlocaties uit 2014 zitten, komt dit 
overeen met een maximum van 10.800 nieuwe locaties. Het telkens behouden van de 
startlocaties zorgt er wel voor dat aan al bezette locaties de hoogste bezettingskans wordt 
toegekend. 

De herhalingen resulteerden in een dataset met 10.853 locaties verdeeld over 2.011 
verschillende kilometerhokken (Figuur 8), als volgt verdeeld:  

 In 786 hokken werd maar eenmalig of accidenteel een territorium vastgesteld; 
 In 790 hokken was de kans op een territorium laag (2-5 keer); 

 In 328 was de kans gemiddeld (6-20 keer); 

 In 107 hokken werd een hoge (>20 keer) kans op bezetting vastgesteld.  

Wanneer we de voorspelde verspreiding vergelijken met de vastgestelde verspreiding in 2017 
zien we goede overeenkomsten (Figuur 8). Omdat er weinig bezetting is in vergelijking tot het 
totaal aantal kilometerhokken in Vlaanderen (67.114), is de voorspelling zeer significant 
accuraat (0,97 ± 0,01, p < 0,001). Dat wil zeggen dat zowel de lege als bezette hokken in 
verhouding tot het totaal aantal hokken goed wordt voorspeld.  Toch is hier vooral van belang 
in welke mate nieuwe territoria overeenkomen met voorspelde bezetting. Daaruit blijkt dat 
144 van de 159 (91%) gekende territoria uit de periode 2014-2017 in een kilometerhok liggen 
waarin bezetting was voorspeld (Figuur 8).  

Wanneer we enkel naar nieuwe territoria (2015-2017) kijken was dat 72 van 87, waardoor de 
voorspelling een sensitiviteit van 83% heeft (groene punten op Figuur 8). Alhoewel dit een 
hoge waarde is, verdienen de 15 territoria buiten een door het model voorspeld kilometerhok 
extra aandacht. Bij nazicht liggen 12 van die punten wel in een kilometerhok aangrenzend aan 
een kilometerhok waarin bezetting was voorspeld. Enkel de overige drie lagen dus meer dan 
één kilometerhok van een voorspeld hok verwijderd (Gavere, Sint-Joris-Winge en Stamproy). 
Omdat beverterritoria groter zijn dan 1 km² (zie 3.1) kan dus enkel van die drie worden 
verwacht dat ze niet met een voorspeld kilometerhok overlappen.  

Het model slaagt er dus in hoge mate in (ca. 95%) om over een periode van drie jaar mogelijke 
locaties voor nieuwe territoria aan te duiden.  
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Figuur 8: Voorspelde bezettingskans per kilometerhok in 2017 in vergelijking met initiële bezetting in 
2014 (blauw) en nieuwe territoria in de periode 2015-2017 (groen). 

 

Wel voorspelt het model ook veel bezetting in kilometerhokken waar uiteindelijk geen 
territoria worden vastgesteld. Ook dit heeft te maken met het feit dat territoria in 
werkelijkheid verschillende kilometerhokken overspannen. Wanneer de echte territoria op 
Figuur 8 zouden worden getoond, zouden die dus met veel meer van de voorspelde 
kilometerhokken overlappen. Maar er is ook een tijdsaspect dat een rol speelt. In regio’s 
waarin territoria werden voorspeld maar niet gevonden (Zuidlede, Grote Nete, Vijvergebied 
Midden-Limburg), werden, met uitzondering van het vijvergebied, na 2017 toch beverterritoria 
vastgesteld. Dit verschil in timing kan zowel te wijten zijn aan toeval als aan niet 
gemodelleerde effecten zoals barrières. Voor wat de spreiding in afstand betreft lijkt het 
model de timing wel goed te schatten. De verst verwijderde voorspellingen komen immers vrij 
mooi overeen met de effectieve maximale spreiding. 

Waar het model het minst in slaagt is om de mate van waarschijnlijkheid te voorspellen. In de 
kernen waar hogere bezettingskans (Figuur 8) wordt voorspeld, liggen wel nog de meeste 
nieuwe territoria. Veel van de meer afgelegen nieuwe territoria bevinden zich echter in 
kilometerhokken waarin de bezettingskans laag of zelfs accidenteel was geschat. Dit is deels 
een gevolg van het aantal herhalingen die werden uitgevoerd. Ongeveer 10.000 voorspellingen 
lijkt veel maar is toch beperkt om uitgebalanceerde kansen per kilometerhok te krijgen. Door 
de nodige rekentijd is het echter moeilijk om veel meer herhalingen uit te voeren, zeker bij een 
modelvalidatie. Voor de effectieve projecties trokken we dit aantal wel op naar ongeveer 
20.000 voorspellingen. 

We besluiten dat het model er met een goede geografische (km²) en temporele (jaar) resolutie 
in slaagt potentiële beverterritoria aan te duiden.  
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3.3.2 Voorspelling 

2019 - 2022 

Voor de voorspelling van potentiële beverterritoria in 2022 werd een aangroei van de 
startpopulatie vanuit 209 gekende locaties in 2019 gesimuleerd. Dit leverde, bij een jaarlijks 
aangroei van 21%, een maximum van 1.142 locaties per simulatie op (Tabel 1). De simulatie 
werd 21 keer herhaald om zo maximaal 23.982 locaties te bekomen. Dit leverde in totaal 
19.952 punten op, verspreid over 2.784 verschillende kilometerhokken, als volgt verdeeld: 

 In 944 hokken was de bezettingskans accidenteel (1); 

 In 1.023 hokken was de bezettingskans laag (2-5); 

 In 541 hokken was de bezettingskans middelhoog (6-20); 

 In 276 hokken was de bezettingskans hoog (>20). 

Figuur 9 toont dat het kerngebied uit 2019 zich geleidelijk verder uitstrekt langs Durme- en 
Scheldevallei, Nete en Demer. Verder lijken vooral de Bovenschelde- en Dendervallei vatbaar 
voor bijkomende bezetting, terwijl uitbreiding richting West-Vlaanderen veel minder 
aannemelijk lijkt. 

 

Figuur 9: Voorspelde bezettingskans per kilometerhok in 2022, uitgaande van de verspreiding in 2019. 
 

2019-2024 

Ook voor de voorspelling van potentiële beverterritoria in 2025 werd een aangroei vanuit 209 
territoria in 2019 gesimuleerd. Dit leverde, bij een jaarlijks aangroei van 21%, een maximum 
van 2.796 locaties per simulatie op (Tabel 1). De simulatie werd 10 keer herhaald om zo 
maximaal 27.960 locaties te bekomen. Dit leverde in totaal 21.063 punten in 3.147 
verschillende kilometerhokken op, als volgt verdeeld: 

 In 957 hokken was de bezettingskans accidenteel (1); 

 In 1.112 hokken was de bezettingskans laag (2-5); 

 In 833 hokken was de bezettingskans middelhoog (6-20); 
 In 245 hokken was de bezettingskans hoog (>20). 
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Figuur 10 toont dat het kerngebied zich, in vergelijking tot de voorspelling voor 2022, verder 
uitstrekt langs de Demervallei tot Midden- en Zuidoost-Limburg. Dit is ook het geval langs de 
Grote Nete tot in het Oosten van de provincie Antwerpen. Verder zet de verspreiding langs 
Bovenschelde- en Dendervallei zich door en zien we de eerste tekenen van een uitbreiding 
richting West-Vlaanderen. Die concentreert zich vooral richting Brugge. 

 

Figuur 10: Voorspelde bezettingskans per kilometerhok in 2025, uitgaande van de verspreiding in 2019. 

3.4 DISCUSSIE 

Algemeen voorspelt dit model, zelfs met een realistische aangroei, geen al te snelle expansie 
richting gebieden die nu nog volledig onbezet zijn. Gebieden die momenteel al sporadische 
bezetting kennen, lijken wel veel vatbaarder voor nieuwe bevers en het ontstaan van nieuwe 
territoria. Vooral de Durmevallei en de regio Midden-Limburg springen hierbij zowel op korte 
als middellange termijn in het oog. Daarnaast zien we ook in de Grote Nete-, Schelde- en 
Dendervallei vergelijkbare tendensen. Verdere uitbreiding richting West-Vlaanderen verloopt 
in beide scenario’s traag, ondanks gekende aanwezigheid van bever in de Leievallei op dit 
moment. Op langere termijn zou een uitbreiding naar West-Vlaanderen ook eerder richting 
Brugge verlopen dan langs de Leievallei. Op de termijn die we hier evalueerden lijken de 
geschikte gebieden in de regio’s Ieper en Diksmuide te geïsoleerd voor kolonisatie door bevers 
(Figuur 5). 

We willen hier nogmaals benadrukken dat het model geen rekening houdt met eventuele 
lokale externe factoren. Deze kunnen helpen verklaren waarom bevers bepaalde regio’s, die 
nochtans geschikt habitat bevatten, nog niet koloniseerden. Ze zijn echter moeilijk te 
voorspellen. Bevers zijn bijvoorbeeld niet strikt aan water gebonden en kunnen daardoor de 
meeste barrières wel passeren. Toch zal de kans of dat effectief gebeurt sterk verschillen per 
type barrière en mee door lokale omstandigheden worden bepaald.  

Toch is het voorspellingsmodel ook voor niet bezette regio’s erg nuttig. Wanneer nieuwe 
beverterritoria worden vastgesteld in voorheen onbezette regio helpt het de kans te 
voorspellen dat er snel meerdere territoria en sterke lokale uitbreiding kan optreden. Zo is bij 
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nieuwe territoria in Midden-Limburg de kans op daaropvolgende bijkomende bezetting veel 
groter dan in het Brugse Ommeland.  

In ons model is de kans op instroom van nieuwe bevers uit aangrenzende regio’s niet expliciet 
opgenomen. Toch zijn via de verspreiding in 2014, die deels door spontane kolonisatie is 
ontstaan, de historische instroomkanalen wel al in het model vervat. Het ontstaan van nieuwe 
kanalen van instroom is daarnaast niet uitgesloten, maar moet ook niet worden overschat. In 
Zeeland en Nord-Pas-de-Calais zijn momenteel geen bevers aanwezig en worden ze er ook niet 
snel via spontane uitbreiding verwacht. Beide regio’s liggen hydrografisch immers sterk 
geïsoleerd binnen hun eigen land. Ook de capaciteit van instroom vanuit Noord-Brabant is 
beperkt door de grootte en ligging van grensrivieren zoals de Aa en de Mark. In Wallonië 
wateren de meeste bekkens af in Samber en Maas en liggen de bekkens in Henegouwen die 
richting Vlaanderen stromen meer geïsoleerd. Toch zou een bijkomende hoge instroom vanuit 
de Maas de situatie in Limburg kunnen vertekenen waardoor waakzaamheid daar geboden is.  
Ook bestaat een kans op doorstroom via het Leiebekken langs de Franse grens en de regio 
Komen richting Westhoek. Die route is hier door zijn ligging onvoldoende opgenomen 
waardoor een uitbreiding het model daar eventueel nog kan verbeteren. Sowieso is het 
raadzaam de situatie in alle grensregio’s goed op te volgen om veranderingen tijdig op te 
sporen en in te calculeren. 

De resultaten van dit model mogen ook niet als een voorspelling voor de densiteit aan 
beverterritoria worden gezien. Het model vertrekt van een realistische aangroei van het aantal 
territoria in Vlaanderen en maakt voorspellingen van bezettingskans onder die aanname. Voor 
een meer gedetailleerde voorspelling zou het model onderliggend door een meer uitgewerkt 
populatiemodel moeten worden gestuurd. Dan zouden ook densiteitseffecten, lokale 
uitstervingskans en andere populatiedynamische processen de kans op vestiging kunnen 
helpen voorspellen. Binnen de context van de huidige vraag ontbrak hiervoor echter de tijd. 
Bovendien was het doel een beleidsinstrument op te leveren dat kan helpen om risico’s en 
kansen in te schatten. Omdat hier altijd lokale overwegingen bij komen kijken is een 
verregaand gedetailleerde voorspelkracht niet altijd nodig of nuttig.  

De combinatie van Figuur 9 en Figuur 10 moet dus worden gezien als een instrument dat de 
kans op (bijkomende) bezetting door bevers weergeeft. Die informatie kan helpen om 
prioriteringszones af te bakenen. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat deze info wel op 
habitatgeschiktheid is geënt maar er niet mee samenvalt. Daarom moet de bezettingskans 
altijd in combinatie met habitatgeschiktheid worden geïnterpreteerd. Enkel de combinatie van 
beide elementen kan, samen met informatie over gekende risico’s, dienen om gericht 
mogelijke problemen te voorspellen. In hoofdstuk 4 wordt deze oefening verder uitgewerkt.  
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4 RISICOMODEL 

4.1 INLEIDING 

In hoofdstukken 2 en 3 bepaalden we waar in Vlaanderen geschikt beverhabitat ligt en wat de 
verwachte verspreiding op korte en middellange termijn is. In dit hoofdstuk gaan we in op de 
risico’s en kansen die bevers teweegbrengen en analyseren we waar die het grootst zijn. We 
focussen hierbij enkel op de korte termijn. Het is namelijk logisch dat, waar de projecties op 
korte en middellange termijn verschillen, de prioritering er door het tijdsaspect lager ligt. 

Alhoewel het dispersiemodel al rekening houdt met de ligging van geschikt habitat moeten 
beide wel los van elkaar worden gezien. Daarom maken we hier eerst een bijkomende 
afweging van de ruimtelijke relatie tussen habitatkwaliteit en bezettingskans. Zo kan de kans 
op effectieve vestiging, als gevolg van toevallige bezetting, beter worden ingeschat. Deze 
vestigingskans kunnen we dan met de ruimtelijke spreiding van risico’s en kansen vergelijken.  

In eerste instantie maken we de vergelijking met het risico op overstroming. Daarvoor kijken 
we eerst naar zones met een gekend risico op overstroming, beschreven in de watertoets. 
Deze zones vragen om extra aandacht door de kans op dijkdoorbraak door graafschade. 
Daarnaast analyseren we op welke locaties bevers vaker geneigd zijn om een dam te bouwen. 
Ook op die locaties kunnen overstromingen optreden, zelfs als ze niet in de watertoets als 
gevoelig zijn aangeduid. Bovendien is het ook in functie van het beheer van andere soorten en 
habitats nuttig om te kunnen voorspellen waar dammen kunnen ontstaan. Tenslotte gaan we 
na waar vestigingskansen voor bever met de aanwezigheid van stilstaand water overlappen. 
Binnen overstromingsgevoelige zones kan stilstaand water (vijvers, meanders,…) immers als 
rustgebied dienen en zo schade helpen voorkomen (Huysentruyt et al., 2020b). 

Naast het risico op overstroming bekijken we in dit hoofdstuk ook de mogelijke impact van 
bever op andere soorten. Daarvoor gaan we na waar de aanwezigheid van bever met die van 
andere soorten uit de habitat- en vogelrichtlijn (hierna HRL-soorten) kan overlappen. We 
baseren ons voor deze oefening op een eerder advies van INBO (Huysentruyt et al., 2020a). In 
overeenstemming met dit advies, waarin maar 1 plantensoort kort aan bod kwam, beperken 
ons ook hier tot de diersoorten. De voornaamste conclusie van dit advies was dat bevers 
algemeen een overweldigend positieve invloed op heel wat soorten en de biodiversiteit 
hebben (Huysentruyt et al., 2020a). Het resultaat van de oefening geeft dus aan waar kansen 
voor door bever gemedieerd natuurherstel liggen. Ook voor een drie- tot viertal vissensoorten 
uit de HRL werd een positieve invloed vermoed, maar konden lokale negatieve effecten niet 
worden uitgesloten (Huysentruyt et al., 2020a). Die soorten verdienen daarom bijkomende 
aandacht en dus worden ze hier afzonderlijk behandeld. 

Een aantal zeldzame en kwetsbare habitattypes in Vlaanderen zijn gevoelig aan overstroming 
en kunnen dus mogelijk negatieve invloed van bever ondervinden. Die types worden door De 
Nocker et al. (2007) aangeduid en kwamen al aan bod in het eerste SBP bever (ANB, 2015). In 
een laatste risicoanalyse gingen we na waar dergelijke habitattypes in Vlaanderen in de 
nabijheid van water voorkomen en waar dit overlapt met de kans op bever. Een aantal 
habitattypes zijn daarnaast ook gevoelig aan knaagschade. De potentiële impact is daar echter 
moeilijker in te schatten of aan specifieke habitattypes toe te wijzen. Dit schadetype werd hier 
daarom niet in detail behandeld. 
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De hier gepresenteerde voorbeelden schetsen dus de verschillende mogelijkheden voor het 
inschatten van risico’s op landschapsschaal. Toch kunnen niet alle risico’s op deze mani er 
worden geanalyseerd. Zo is het bijvoorbeeld zeer moeilijk om landbouwschade door bever te 
voorspellen. Slechts bepaalde teelten zijn gevoelig voor beverschade en ook die gevoeligheid 
varieert vaak doorheen het jaar waardoor het moeilijk is die op landschapsschaal in te 
schatten. Waar de kans op het voorkomen van bever groter is immers altijd ook hogere kans 
op schade aan gewassen, maar wordt die het best lokaal geanalyseerd.     

4.2 MATERIAAL EN METHODEN 

4.2.1 Gegevens 

Als basis voor het risico op vestiging van bever combineerden we de habitatgeschiktheid uit 
hoofdstuk 2 met de bezettingskans voor 2022 uit hoofdstuk 3. 

Voor het risico op overstromingen gebruikten we de kaart Risicozones Overstroming 2017 
(VMM, 2020). Het ANB leverde voor de analyse van de dammenlocaties verzamelde gegevens 
van het voorkomen van dammen uit 2018, 2019 en 2020. Voor de waterlopen en stilstaand 
water gebruikten we opnieuw het Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen (AIV, 2018).  

We vergeleken de overlap met het potentieel leefgebied van HRL-soorten op basis van de 
ARPL’s voor een aantal van die soorten (Maes et al., 2019). 

Voor de vergelijking met de relevante vissensoorten stelde ANB doelenkaarten ter beschikking 
voor beekprik (Lampetra planeri), kleine modderkruiper (Cobitis taenia) en rivier- en 
beekdonderpad (Cottus perifretum/Cottus rhenanus). Deze kaarten werden opgemaakt in het 
kader van het SBP voor deze soorten (ANB, 2017). 

Voor de ligging van kwetsbare habitattypes gebruikten we de BWK (De Saeger et al., 2016). 

4.2.2 Dataverwerking 

De verwerking van kaartlagen gebeurde in ArcGIS® versie 10.4.1. Voor de gegevensverwerking, 
en aanmaak van shapefiles gebruikten we het programma R versie 4.0.2 binnen RStudio versie 
1.3.1073 (R Core Team, 2020). Voor het ruimtelijk uitdunnen van de dammengegevens 
gebruikten we het R-package spThin versie 0.2.0 (Aiello-Lammens et al., 2015). 

4.3 RESULTATEN 

4.3.1 Vestigingskans 

De bezettingskans, berekend in hoofdstuk 3, houdt geen rekening met de grootte van een 
beverterritorium. Zo worden sommige kilometerhokken niet als potentieel leefgebied 
aangeduid, alhoewel ze omgeven worden door hokken waar dat wel zo is. Nochtans verhoogt 
de kans dat bevers in bepaalde hokken opduiken wanneer bezetting in de omgeving 
waarschijnlijk is. Dat is ook bij minder geschikt habitat het geval. Om hieraan tegemoet te 
komen was het nodig om de schaal van voorspelde bezetting uit te breiden. Hiervoor 
berekenden we voor elk kilometerhok de bezettingskans samen met die van alle omliggende 
kilometerhokken (= schaal van 9 km²). Telkens wanneer die gemiddelde waarde hoger lag dan 
die van dat kilometerhok zelf, stelden we de waarde voor dat hok bij. Zo werden eventuele 
gaten in de ruimtelijke spreiding van de kans op bezetting opgevuld (Figuur 11). Deze meer 
aaneengesloten bezettingskans liet zo ook een meer realistische overlap met andere 
kaartlagen toe. 
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Deze herberekening veranderde de bezettingskans van 1577 van 11559 kilometerhokken 
waarvan het risico op bezetting eerst nul was geschat. De kans werd bij 1411 daarvan 
veranderd naar accidenteel, bij 161 naar laag en bij nog 5 naar gemiddeld. Van 944 
kilometerhokken waar de geschatte bezettingskans eerst accidenteel was werd die bij 112 
veranderd naar laag en bij 3 naar gemiddeld. Verder werd in 18 van 1023 kilometerhokken de 
geschatte kans van laag naar gemiddeld bijgesteld en in 1 van 541 van gemiddeld naar hoog. 

 

Figuur 11: Ruimtelijk herberekende bezettingskans per kilometerhok op basis van de kans in 2022 
(bezettingskans: 1=accidenteel, 2=laag, 3= gemiddeld, 4=hoog). 

 

Na deze aanpassing konden we voor alle kilometerhokken terug de vergelijking met de 
aanwezige habitatkwaliteit maken. Dit geeft de uiteindelijke kans weer dat een bever in een 
hok opduikt en zich er vestigt. Die kans, die we vestigingskans noemen, deelden we op in drie 
klassen: laag, gemiddeld en hoog (Tabel 2). We kenden enkel een vestigingskans toe aan 
hokken waarin de herberekende kans op bezetting minstens accidenteel was, zelfs als ze zeer 
geschikt habitat bevatten. Door de modelaanpak en daaropvolgende ruimtelijke opschaling 
van de bezettingskans hebben we de kans op vals negatieven immers bewust sterk verlaagd. 
Dat maakt dat we vrij zeker kunnen zijn dat waar we geen bevers voorspellen er ook geen 
zullen opduiken.  

Aan alle hokken met minstens accidentele kans op bever kenden we wel een vestigingskans 
toe. Ook daar waren we voldoende voorzichtig. Enkel in hokken met accidentele bezetting en 
ongeschikt habitat kwalificeerden we de vestigingskans als laag. De daaropvolgende verdere 
opdeling naar gemiddelde en hoge vestigingskans is aangegeven in Tabel 2.  

Op deze manier schatten we dat er in 9982 van in totaal 14343 kilometerhokken in Vlaanderen 
geen kans op vestiging van bever bestaat. Verder schatten we die kans laag in 2023 hokken, 
gemiddeld in 1051 en hoog in 1287 (Tabel 2, Figuur 12). 
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Tabel 2: Vestigingskans op basis van habitatkwaliteit en herberekende bezettingskans in 2022 (wit: geen, 
l ichtblauw: laag, blauw: gemiddeld en donkerblauw: hoog). 

 Geschiktheid van het habitat 

Bezettingskans 0-0,25 0,25-0,5 0,5-0,75 0,75-1 

Geen 8064 1593 278 47 

Accidenteel 1354 669 185 32 

Laag 345 489 336 108 

Middelgroot 34 133 235 164 

Hoog 28 57 98 94 

 

 

Figuur 12: Voorspelde vestigingskans per kilometerhok op basis van habi tatkwaliteit en herberekende 

bezettingskans tot 2022. 

4.3.2 Overstromingsrisico 

4.3.2.1 Overstromingsgevoelige zones 

In deze oefening vergeleken we de vestigingskans met het risico op overstromingen. Hiervoor 
selecteerden we alle van 2006 tot 2017 als overstromingsgevoelig aangeduide zones in 
Vlaanderen. We namen dus ook die zones op die niet meer als gevoelig waren opgenomen in  
2017. Dit deden we omdat we niet weten in welke mate rekening werd gehouden met de 
mogelijkheid op een dijkdoorbraak (door bv. graafschade).  

Om de link met onze voorspellingen te kunnen maken, berekenden we de procentuele 
oppervlakte aan overstromingsgevoelig gebied per kilometerhok. We evalueerden daarna 
enkel hokken met minstens 5 ha (5%) overstromingsgevoelige oppervlakte. Door de potentieel 
grote impact van overstromingen, selecteerden we vervolgens daarbinnen alle 
kilometerhokken waarin er vestigingskans voor bever was voorspeld, hoe laag ook.  

Het resultaat van die oefening is te zien in Figuur 13. Daaruit blijkt dat de bevergevoelige zones 
met de hoogste oppervlakte aan overstromingsgevoelig gebied zich concentreren rond de 
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Demer stroomafwaarts van Hasselt en de Maas. Ook op de Gete, Nete, Dender en Schelde 
vinden we meer verspreide concentraties. 

 

Figuur 13: Kilometerhokken waarvan minstens 5% van de oppervlakte overstromingsgevoelig is en die 
overlappen met een voorspelde vestigingskans van bever. 

4.3.2.2 Risico op dammenbouw 

Hier wilden we nagaan binnen welke zones met voorspelde vestigingskans van bever een risico 
op de aanleg van dammen vormen op basis van waterloopkarakteristieken. Swinnen et al. 
(2018) beschreven al hoe een waterloop waarin bevers dammen aanleggen in Vlaanderen er 
typisch uitziet. Het was onze bedoeling om die parameters op Vlaamse schaal toe te passen en 
met de vestigingskans van bever te vergelijken. 

Swinnen et al. (2018) vonden dat bevers in Vlaanderen vooral dammen bouwen in waterlopen 
waarin de waterdiepte in de zomer lager dan 68 cm ligt. Dit kenmerk alleen kon in Vlaanderen 
het onderscheid tussen territoria met en zonder dammen met 97% zekerheid maken (Swinnen 
et al., 2018). Toch kunnen ook andere kenmerken informatief zijn. Zo zijn waterlopen met 
dammen in regel minder dan 5 m breed, is de stroomsnelheid er lager dan 0,12 m/s en de 
dijkhoogte lager dan 2,1 m. Ook worden dammen bij voorkeur aangelegd op minder dan 5 m 
van houtige vegetatie (Swinnen, 2015; Swinnen et al., 2018). 

Swinnen et al. (2018) verzamelden deze gegevens op gerichte locaties wat toeliet deze 
gedetailleerde resultaten te bekomen. Om dit te vertalen naar een ruimtelijk risico voor heel 
Vlaanderen, is het nodig deze variabelen op voldoende plaatsen te kennen. Dat blijkt helaas 
niet het geval. De exacte breedte, noch de diepte van waterlopen wordt in Vlaanderen 
systematisch op veel plaatsen opgemeten. Gegevens over stroomsnelheid zijn wel voorhanden 
maar zeer beperkt in ruimtelijke spreiding. Dat laat enkel de afstand tot houtige vegetatie 
over. Deze is echter al opgenomen in de habitatanalyse en bovendien niet informatief zonder 
waterloopgegevens. 

Daarom besloten we hier om een meer algemene analyse van het voorkomen van dammen uit 
te voeren. Hiervoor bekeken we de verdeling van vastgestelde dammen over de verschillende 
categorieën van waterlopen.  



 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 32 van 42 doi.org/10.21436/inbor.34044818 www.vlaanderen.be/inbo 

Van 2018 tot en met 2020 waren bij ANB de locaties van 564 beverdammen bekend. Elk van 
deze locaties wezen we aan een waterloop toe op voorwaarde dat die daar niet verder dan 5 
m van lag verwijderd. Dit was mogelijk voor 287 van die locaties. Daarvan lagen geen dammen 
op bevaarbare waterlopen (categorie 0). Voor de verdere verdeling over de verschillende 
categorieën dunden we de dataset eerst nog verder uit. In de gegevens komen immers 
mogelijks veel dubbele meldingen en dammen op eenzelfde stuk waterloop voor. We 
selecteerden hiervoor een maximum aan locaties die minstens 1500 m van elkaar verwijderd 
lagen. Na deze uitdunning hielden we nog 92 verschillende dammenlocaties over voor verdere 
analyse. 

Zeven van deze 92 dammen lagen op waterlopen waarvoor geen categorie was gedefinieerd. 
Van de 85 locaties op waterlopen van de andere categorieën werden er 72 (85%) op 
waterlopen van 2e categorie gevonden. Zeven (8%) bevonden zich op waterlopen 1e categorie 
en zes (7%) op waterlopen van 3e categorie (Figuur 14). 

Het risico op het bouwen van dammen situeert zich dus in hoofdzaak op waterlopen van 2e 
categorie. Het is evenwel niet zeer informatief om de ruimtelijke spreiding van dit type 
waterlopen in bevergevoelig gebied weer te geven. Daarom wordt in Figuur 14 de uitgedunde 
dataset van dammenlocaties getoond. Daar valt op dat dammen vooral worden gevonden in 
zones waar bevers al ruimere tijd aanwezig zijn. Dat maakt dat een goede monitoring van 
gevoelige waterlopen in door bever bezette gebieden nuttiger is dan een ruimtelijke 
voorspelling op langere termijn. Daar kunnen dan ook de parameters, beschreven door 
Swinnen et al. (2018) worden verzameld om zo gerichter de kans op dammenbouw te 
voorspellen. 

 

Figuur 14: Locaties van beverdammen in de uitgedunde dataset per categorie waterloop. 

4.3.2.3 Rustzones 

Uit een studie op basis van telemetrie bij bevers op de Dijle tussen Leuven en Mechelen van 
2017 tot 2019 bleek dat de aanwezigheid van rustzones kan helpen om graafschade te 
beperken of voorkomen (Huysentruyt et al., 2020b). Dergelijke rustzones bestaan meestal uit 
stilstaand water dat niet ver van de waterloop ligt, zoals vijvers of afgekoppelde meanders. In 
zones met hoge overstromingsgevoeligheid (zie 4.3.2.1) of verhoogd risico op dammenbouw 
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(zie 4.3.2.2) kunnen deze elementen helpen om eventuele schade te beperken. Daarom 
bekeken we ook in welke mate dergelijke elementen met de verwachte vestiging van bever 
overlappen. We kozen er hier voor om de oppervlakte van stilstaand water per kilometerhok 
te berekenen. Wel is het moeilijk om op grote schaal na te gaan welke van die elementen echt 
geschikt zijn of geschikt kunnen worden gemaakt. De oefening geeft daarom enkel op grotere 
schaal weer in welke regio’s mogelijke rustzones in meer of mindere mate beschikbaar zijn.  

Figuur 15 toont de verdeling van alle 1637 kilometerhokken met minstens 1 ha (1%) aan 
stilstaand water binnen de voorspelde vestigingskans van bever. Die toont een beeld waarbij 
over het ganse potentiële verspreidingsgebied van bever in Vlaanderen mogelijke rustzones 
aanwezig zijn. In 1191 van die kilometerhokken was minder dan 5 ha aan stilstaand water 
aanwezig. In 379 lag de oppervlakte tussen de 5 en 20 ha en in nog eens 67 was meer dan 20 
ha stilstaand water aanwezig, met een maximum van 64 ha.  

De grootste concentraties bevinden zich in Midden-Limburg, Mol/Lommel en langs de Rupel 
en Maas. De Schelde tussen Dendermonde en Bazel, de Grote Nete tussen Westerlo en Geel 
en de Nete vormen daarnaast de grotere aaneengesloten gebieden met verspreide rustzones.  

 

Figuur 15: Kilometerhokken waarvan minstens 1% van de oppervlakte uit sti lstaand water bestaat en die 
overlappen met een voorspelde vestigingskans van bever. 

4.3.3 Impact op fauna 

Voor het bepalen van een mogelijke impact op andere diersoorten legden we de focus op HRL-
soorten. We kozen ervoor om met de potentiële leefgebieden van deze soorten te werken en 
niet enkel met beschikbare verspreidingsgegevens. Verspreidingsgegevens geven namelijk niet 
de volledige mogelijkheden voor die soorten weer en zijn vaak niet allemaal even actueel of 
volledig. Dat maakt een onderlinge vergelijking tussen de soorten moeilijk. Daarnaast 
vertrekken we ook vanuit de potentiële verspreiding van bever, waardoor het logisch is dat 
ook voor de andere soorten te doen. 
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4.3.3.1 Niet-vissen 

In het eerder genoemd advies noemden we 38 niet-vissensoorten waarop de verwachte 
invloed van bever positief was (Huysentruyt et al., 2020a). Voor 12 daarvan waren in de 
literatuur ook aantoonbare effecten gepubliceerd. De bedoeling was om voor elk ervan het 
potentieel leefgebied met de voorspelde vestigingskans van bever te vergelijken. We 
gebruikten hiervoor de ARPL’s uit Maes et al. (2019). 

Een vergelijking met deze ARPL’s bleek echter niet voor elk van die 12 soorten mogelijk of 
nuttig. Zo zijn voor de drie in het advies genoemde vleermuissoorten geen ARPL’s beschikbaar. 
Het voorspellen van potentieel leefgebied voor vleermuizen staat daarvoor nog onvoldoende 
op punt (De Bruyn, pers. comm.). Ook voor wolf (Canis lupus) is dit momenteel in Vlaanderen 
nog het geval. Daarnaast zijn voor een aantal van de soorten waarvoor wel ARPL’s beschikbaar 
waren, de potentiële leefgebieden in Vlaanderen vrij groot. Dat maakt dat er op zeer veel 
plaatsen overlap met bever kan zijn en de oefening dus minder rel evant is. Dat is het geval 
voor bruine kikker (Rana temporaria), zwarte specht (Dryocopus martius) en otter (Lutra lutra). 
Dat maakt dat slechts voor vijf van de 12 soorten de oefening nog kon worden gemaakt. 
Daarom besloten we om nog enkele van de oorspronkelijke 38 in het advies vermelde 
relevante habitat- en vogelrichtlijnsoorten toe te voegen (Huysentruyt et al., 2020a).  

In het totaal vergeleken we de mogelijke verspreiding van bever met de ARPL’s van volgende 
15 soorten: 

- Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) 
- Rivierrombout (Gomphus flavipes) 
- Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) 
- Rugstreeppad (Epidalea calamita) 
- Knoflookpad (Pelobates fuscus) 
- Heikikker (Rana arvalis) 
- Boomkikker (Hyla arborea) 
- Kamsalamander (Triturus cristatus) 
- Woudaapje (Ixobrychus minutus) 
- Roerdomp (Botaurus stellaris) 
- Kwak (Nycticorax nycticorax) 
- Middelste bonte specht (Dendrocopos medius) 
- Grauwe klauwier (Lanius collurio) 
- Ijsvogel (Alcedo atthis) 
- Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) 

We berekenden per kilometerhok met voorspelde vestigingskans van bever hoeveel van deze 
15 soorten er mogelijk een positieve impact zouden ondervinden. We gaan na in welke zones 
met potentiële vestiging van bever de kans op positieve neveneffecten het hoogst is. Hiervoor 
kijken we dus naar overlap met het aantal verschillende ARPL’s en niet met de oppervlaktes 
ervan. De oppervlakte aan potentieel leefgebied verschilt immers sterk per soort en is 
onafhankelijk van de mogelijke impact van bever. Dat maakt een vergelijking op basis van 
oppervlaktes minder relevant. 

Wanneer we dus het potentiële verspreidingsgebied voor 2022 van bever bekijken zien we 
bijna overal overlap met potentieel leefgebied voor andere HRL-soorten (Figuur 16) . Enkel in 
Oost-Vlaanderen is dit minder het geval. In een aantal regio’s zien we dan weer overlap met 
het potentieel leefgebied een groter aantal HRL-soorten. Dat is het geval in de Dijle 
stroomopwaarts van Leuven, in de Rupel en de Nete, het Turnhouts vennengebied en het 
noordoosten van Limburg. Finaal springt het Limburgs vijvergebied in het oog. In die zone is er 
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sterk aangesloten overlap tussen potentieel leefgebied voor bever en hogere aantallen HRL-
soorten. Centrale zones in dat gebied herbergen per kilometerhok potentieel leefgebied voor 
zeven tot tien verschillende HRL-soorten. 

 

Figuur 16: Aantal geselecteerde habitat- en vogelrichtli jnsoorten met potentieel leefgebied in elk van de 
kilometerhokken waarin vestigingskans van bever wordt voorspeld.  

 

4.3.3.2 Vissen 

Ook voor de vissensoorten waren geen ARPL’s beschikbaar zoals gedefinieerd door Maes et al. 
(2019). In het advies van Huysentruyt et al. (2020a) worden drie vissoorten in detail 
besproken: beekprik, rivier- en beekdonderpad. De laatste twee worden in Vlaanderen nog 
maar recent als twee afzonderlijke soorten erkend en door onvoldoende gegevens nog als 1 
soort behandeld binnen hun respectievelijk SBP (ANB, 2017). In dat SBP is, naast beekprik, ook 
kleine modderkruiper mee opgenomen. Die keuze werd gemaakt op basis van vergelijkbare 
milieudrukken voor deze soorten en een gedeeltelijke overlap in levenswijze, habitat en 
verspreidingsgebied. Door het gebrek aan ARPL’s kozen we er hier voor om de doelkaarten uit 
het bovenvermelde SBP te gebruiken als potentieel leefgebied. We kozen er ook voor om, net 
als in het SBP zelf, kleine modderkruiper mee te behandelen. 

Ook hier analyseerden we niet de oppervlaktes maar de overlap met de aantallen van deze 
drie vissensoorten per kilometerhok (zie 4.3.3.1). De resultaten tonen, door het beperkt aantal 
soorten, een vrij homogeen beeld met in de meeste zones slechts overlap met doelgebied voor 
1 van deze vissoorten (Figuur 17). In het zuiden van Oost-Vlaanderen en de benedenloop van 
de Grote Nete is er overlap met twee soorten. De grootste overlap, met elk van de drie 
soorten, is er in de Kleine Nete en bovenloop van de Grote Nete.  

 



 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 36 van 42 doi.org/10.21436/inbor.34044818 www.vlaanderen.be/inbo 

 

Figuur 17: Aantal vissoorten met doelgebied aangeduid in ANB (2017) per kilometerhok waarin 
vestigingskans van bever wordt voorspeld. 

 

4.3.4 Impact op habitattypes 

We analyseerden ook de mogelijke impact van bevers op kwetsbare habitattypes die gevoelig 
zijn aan (tijdelijke) overstroming. Voor de selectie deze habitattypes volgden we De Nocker et 
al. (2007). We selecteerden hiervoor enkel de meest gevoelige habitattypes die ‘niet tolerant 
voor inundatie’ waren voor zowel nutriëntenarm als nutriëntenrijk water (zie tabel 4-14 in De 
Nocker et al. (2007)). Voor elk van die habitattypes selecteerden we het overeenstemmend 
habitattype volgens de BWK (zie Vriens et al. 2011) (Tabel 3). 

Tabel 3: Overzicht van de habitattypes die gevoelig zijn aan inundatie volgens De Nocker et al. (2007) 

met de overeenstemmende BWK codes volgens Vriens et al. (2011) 
Type BWK code 

Wilgenstruweel met breedbladige wilgen in laagdynamisch milieu/geoorde wilg  vo 
Voedselarme vengemeenschappen met draadzegge ao* 
Associatie van gewone engelwortel en moeraszegge hf* 

Pi trus -wolfspoot vm 
Veenmos-snavelzegge vo 
Knolrus-veenmos vo 
Dri jvende waterweegbree oeverkruid ao* 
Hoogveenslenken - verarmde gemeenschap Molinia t 
Basenrijke laagvenen en duinvalleien met Parnassia, dwergzegge en tweehuizige zegge mp 
Droog heischraal grasland hn 

Gagelstruweel sm 
Natte heide met hoogveen elementen – Hoogveen t 
Hoogveenslenken - met witte snavelbies en slank veenmos t 

Doornstruwelen met eenstijlige meidoorn en sleedoorn sp 
Zuur laagveen met wateraardbei en zwarte zegge  ms  

Braamstruweel sd 
Buntgrasverbond ha  
Dwerghaververbond ha  

Het verbond van gladde witbol en havikskruiden (Melampyrion pratensis) qb 
Verbond van gewoon struisgras ha  
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Op basis van deze selectie berekenden we de totale oppervlakte van deze habitats binnen 50 
m rond waterlopen (cat. 0, 1, 2) per kilometerhok. De procentuele verhouding van deze 
oppervlaktes per kilometerhok binnen gebieden met vestigingskans voor bever is getoond in 
Figuur 18. Deze resultaten tonen vooral in Limburg en Antwerpen regelmatig de aanwezigheid 
van, vrij lage, oppervlaktes kwetsbaar habitat in bevergevoelig gebied. Verspreid komen ook 
hogere oppervlaktes voor, met een verhoogde concentratie in Midden-Limburg. 

 

Figuur 18: Kilometerhokken met kwetsbaar habitat die overlappen met een voorspelde vestigingskans 
van bever. 

4.4 DISCUSSIE 

De herberekende bezettings- en vestigingskans geeft een duidelijk beeld van waar in 
Vlaanderen bevers op relatief korte termijn kunnen worden verwacht en waar niet. De 
oefening is zo opgesteld dat ze de kans eerder zal overschatten dan onderschatten. In die z in 
zijn deze resultaten zeker geschikt om risico’s te helpen inschatten.  

In regio’s waar geen vestigingskans van bever wordt voorspeld , is elk risico op schade door 
bever zeer laag zodat aan deze zones alvast laagste prioriteit kan worden gegeven. Dat is het 
geval voor West-Vlaanderen, het Meetjesland, Pajottenland en grote delen van het Waasland 
en de Noorderkempen. Het opduiken van een enkele bever is misschien wel overal mogelijk, 
de effectieve vestiging van beverfamilies is op die plaatsen erg onwaarschijnlijk. Het zijn 
daarom regio’s waarin neveneffecten van bever, zowel negatief als positief, niet meteen 
moeten worden verwacht. 

Op andere plaatsen is de aanwezigheid van bever nu al een feit of wordt ze op zeer korte 
termijn al verwacht los van de voorspellingen in dit rapport. Ook voor die zones bieden onze 
resultaten een meerwaarde. Het groeperen van de verschillende neveneffecten op 
vergelijkbaar kilometerhokniveau laat namelijk een snelle afweging tussen kansen en risico’s 
op relatief kleinschalig niveau toe.  

De grootste meerwaarde ligt natuurlijk bij gebieden waar nog niet snel bevers worden 
verwacht maar waar onze modellen toch een hogere kans daarop aangeven. In die zones kan, 
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in functie van de kansen en risico’s, immers het makkelijkst preventief  worden gewerkt. Dit 
laat niet enkel toe te prioriteren in functie van risicopreventie maar ook in functie van het 
maximaliseren van mogelijke positieve neveneffecten. 
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5 CONCLUSIES 

In dit rapport geven we een inschatting van de te verwachten verspreiding van de bever in 
Vlaanderen. Deze voorspellingen werden zowel voor een termijn van drie als van zes jaar 
gemaakt. Op basis van de resultaten op korte termijn maakten we ook de vergelijking met de 
ruimtelijke spreiding van de risico’s en kansen die de aanwezigheid van bevers meebrengen. 

In eerste instantie gingen we na waar zich in Vlaanderen nog potentieel leefgebied voor bevers 
bevond. Dit concentreert zich vooral in Vlaams Brabant en Limburg en iets verspreider in de 
provincie Antwerpen. Daarnaast is vooral het zuiden van Oost-Vlaanderen erg geschikt. In het 
noorden van Oost-Vlaanderen en in West-Vlaanderen vinden we het minst geschikt en sterkst 
versnipperd leefgebied.  

Validatie op de gebruikte modellen voor verspreiding van bevers toonde goede resultaten. Ze 
slagen er vrij goed in te voorspellen waar de kans laag is dat er bevers opduiken binnen de 
volgende drie jaar. Daaruit bleek geen al te snelle expansie richting gebieden die nu nog 
volledig onbezet zijn.  

Het is daarbij belangrijk te beseffen dat deze info wel op habitatgeschiktheid is geënt maar er 
niet mee samenvalt. Daarom maakten we een bijkomende afweging van de ruimtelijke relatie 
tussen habitatkwaliteit en bezettingskans. Zo kon de kans op effectieve vestiging, als gevolg 
van toevallige bezetting, beter worden ingeschat.  

Finaal vergeleken we de vestigingskans met de ruimtelijke spreiding van risico’s en kansen. In 
dit rapport werd dit gedaan voor het overstromingsrisico, de aanwezigheid van mogelijke 
rustzones en de eventuele positieve en/of negatieve impact op andere diersoorten en 
kwetsbare habitattypes. Enkel voor het risico op het bouwen van dammen ontbraken de 
parameters om een soortgelijke ruimtelijke oefening te maken.  

Samen met dit rapport wordt alle informatie die op kilometerhokniveau werd berekend ter 
beschikking gesteld in verschillende kaartlagen. De integratie van deze lagen laat vervolgens 
meer gerichte risicoanalyses toe die mee de basis van een strategie binnen de opmaak van het 
nieuwe SBP kunnen vormen. De achterliggende kaart met vestigingsrisico kan daarnaast 
uiteraard nog verder worden gebruikt om bijkomende ruimtelijke risicoanalyses uit te voeren. 
Finaal kunnen ook de modellen die hier werden ontwikkeld na afronding van dit proje ct verder 
worden gebruikt voor nieuwe analyses met geactualiseerde gegevens.  
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