
De bever in de hoofdrol
Het is reuze spannend om een wild dier te bespieden. Met diverse
webcams biedt Staatsbosbeheer daarvoor unieke kansen. Dit jaar voor het
eerst in een beverburcht.

De vos en de oehoe hebben we al leren
kennen via een webcam. Dit voorjaar
kunnen we ook een kijkje nemen in het
privéleven van de bever. De webcam in
de beverburcht brengt de natuur je eigen
huiskamer binnen. Zo kun je elke dag
meeleven met het wel en wee van de
familie Bever. Dankzij de webcam zie je
wat anders verborgen blijft, bijvoorbeeld
hoe bevers hun jongen grootbrengen.

Net als in de film
In welke van de ruim honderd
beverburchten in de Biesbosch de
webcam wordt geplaatst, luistert nauw.
Natuurlijk moet de burcht worden
bewoond door een beverechtpaar en
moeten er in het verleden jongen zijn
geboren. Om niets mis te lopen worden
meerdere camera’s opgesteld. Daarmee
worden de hoofdpersonen vanuit
verschillende gezichtspunten bekeken.
Net als in de film.

Jubileum
Aanleiding voor het plaatsen van een
webcam in een beverburcht is het
vijfentwintigjarige jubileum van deze
soort in Nederland. Een kwart eeuw
geleden werd de bever in de Biesbosch
geherintroduceerd. Nu kun je op een
vaartocht van Staatsbosbeheer meegaan
op zoek naar knaagsporen van bevers.
Een unieke kans om met eigen ogen een
beverburcht – en misschien wel een
bever –te zien.

Meewerken
Tijdens het plaatsen van de webcams
worden de dieren zo min mogelijk
verstoord. Is de techniek in orde, dan
blijft het spannend wat er te zien valt.
Werken de bevers mee? Of kiezen ze
uiteindelijk toch een andere burcht om

een gezin te stichten? En blijven de
lenzen van de camera’s schoon? Of
raken ze besmeurd met modder? Check
het zelf! Op www.volgdebever.nl zijn de
beelden live te zien.
Op www.staatsbosbeheer.nl/biesbosch
vind je meer informatie over activiteiten
rond de bever in de Biesbosch.

Wegens succes herhaald
In de Oostvaardersplassen heeft
Staatsbosbeheer weer een webcam in
een vossenburcht opgesteld. Twee jaar
geleden lieten de kleine vosjes zich van
alle kanten bewonderen. Dit jaar weer?
Kijk op www.volgdevos.nl.
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Een primeur

Op www.volgdeoehoe.nl was vorig
voorjaar te zien hoe twee uilskuikens
van de oehoe opgroeiden. Nu staat de
webcam in de steengroeve in de
Achterhoek al vanaf december 2012 aan.
Vrijwel meteen waren er twee baltsende
oehoe’s op te zien. Het vrouwtje heeft
zelfs al een ei gelegd. Een primeur! Nu
maarafwachten of er gezonde uilskuikens
geboren worden.


