
Canadese bever (© Wikimedia Commons, 2007) 
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Links: Europese bevers boven op hun burcht tijdens hoog water in de 

Millingerwaard, 21 januari 2018. (Foto: Kris Joosten). 

Rechts: Europese en Canadese bevers hebben een vergelijkbare in-

vloed op de habitats waarin ze leven. Hier knaagsporen van Europese 

bever. (Foto: Maurice La Haye) 
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Canadese bever ongewenst in de

Maurice La Haye, Zoogdiervereniging

In augustus 2022 is de Unielijst van invasieve exoten aangevuld met ‘nieuwe’ soorten. 
De Canadese bever stond op de nominatie om toegevoegd te worden aan deze lijst. Bij de 
uiteindelijke stemming door de EU-landen was er onvoldoende steun om de soort toe te voegen. 
Een onverwachte uitkomst, maar er is ook goed nieuws te melden.

Twee beversoorten
De Europese bever (Castor fiber) kent een lange historie van herintroducties in Europa. In Nederland is 
de soort in 1988 in de Biesbosch geherintroduceerd. In de vorige eeuw was het ‘aanbod’ van Europese 
bevers echter lange tijd beperkt, omdat de soort enkel nog voorkwam in enkele kleine relictpopulaties. 
In diverse landen zijn in de vorige eeuw daarom bevers uit Noord-Amerika gebruikt voor herintroducties. 
Onderzoekers in die tijd dachten dat er slechts één soort bever bestond en dat herintroductie van 
bevers uit Noord-Amerika geen probleem was. Genetisch onderzoek heeft echter aangetoond dat Noord-
Amerikaanse bevers tot een apart soort behoren; de soort die we nu kennen als de Canadese bever 
(Castor canadensis).

Schade?
De introductie van de Canadese bever in Europa moet dan ook gezien worden als een ‘historische 
misrekening’, maar recent onderzoek laat zien dat de schade van Canadese bevers wellicht meevalt. 
Ecologisch gezien verschillen Europese en Canadese bevers slechts weinig in gedrag en effecten op hun 
leefgebied. Beide soorten zijn indrukwekkende ‘landschapsingenieurs’ die met hun geknaag, gegraaf en 
dammen bouwen, een sleutelrol vervullen in beek- en rivierdalen. De dieren vergroten de heterogeniteit 
en habitatdiversiteit en creëren daarmee ruimte voor heel veel andere soorten. Deze twee beversoorten 
hybridiseren overigens niet met elkaar.

Weinig succesvol
Ondanks de vele introducties van de Canadese 
bever in Europa in de vorige eeuw, lijken de 
meeste introducties mislukt. Alleen in Finland en 
aangrenzend Rusland is een grote, wijdverspreide 
populatie ontstaan. In andere landen waar de 
soort is geïntroduceerd, zoals Polen, Luxemburg, 
Duitsland en België, lijkt de soort toch weer 
verdwenen te zijn, alhoewel in het grensgebied van 
Oostenrijk en Slowakije mogelijk nog een kleine 
populatie aanwezig is in het rivierstelsel van de 
Donau.

EU en toch niet op de Unielijst?

Op diverse locaties heeft een bestrijdingsprogramma ervoor gezorgd dat de Canadese bever is 
verdwenen, maar op veel andere plekken lijkt de Europese bever op natuurlijke wijze de overhand te 
hebben gekregen en wordt de Canadese bever niet meer aangetoond. Ondanks uitgebreid en intensief 
genetisch onderzoek. Of de Europese bever echter altijd de concurrentie met Canadese bever wint is 
onzeker, maar het is positief dat in de meeste gebieden de inheemse Europese bever aan het langste 
eind lijkt te trekken. 

Niet op de Unielijst
Het beperkte Europese voorkomen van de soort en het uiteindelijke grotendeels tegenvallende succes 
van de introducties van de Canadese bever, zou een goede reden zijn geweest om de soort juist wel op 
de Unielijst te plaatsen. Daarmee zou een duidelijk signaal afgegeven zijn dat deze soort niet thuishoort 
in de EU en dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat opnieuw populaties kunnen ontstaan. 
Kennelijk was de lobby van sommige landen sterk genoeg om de soort van de Unielijst af te houden. 
Desalniettemin lijken de huidige populaties van Europese bevers uitgebreid genoeg om vestiging van 
Canadese bevers in de gehele EU te voorkomen.
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