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Bever na 200 jaar terug in Midden-Delfland
MIDDEN-DELFLAND | Voor het eerst in twee eeuwen is er een bever, helaas dood, in
Midden-Delfland aangetroffen. Het dier werd gevonden in de berm van de snelweg A20 ter
hoogte van Maasland. Desondanks is boswachter Gerard van Winden van Natuurmonumenten
verguld met de vondst. ,,Een bever in Midden-Delfland, waanzinnig. Hopelijk vinden we
binnenkort nieuwe sporen!
Maandagmorgen kreeg de dierenambulance Vlaardingen-Maasland het verzoek van de politie
een aangereden dier bij de afrit van de A20 op te halen. Toen de dierenambulance zag dat het
om een bever ging, legden zij contact met boswachter Gerard van Winden die direct ter
plaatse kwam om de dode bever te bekijken. ,,Het blijkt te gaan om een vrouwtje met een
kapotte schedel, aldus Van Winden. ,,Ik vermoed dat ze is aangereden.''
De dode bever zou een teken kunnen zijn dat het dier is teruggekeerd naar Midden-Delfland.
Boswachter Van Winden is niet verbaasd dat het beest de weg naar Midden-Delfland heeft
gevonden. Hij vermoedt dat dit vrouwtje uit de Biesbosch of het eiland Tiengemeten via de
Nieuwe Waterweg op verkenning is gegaan.
Route
Het zuidelijke deel van Midden-Delfland is dan het eerste open groene gebied dat ze op haar
weg is tegengekomen. Een bever is een goede zwemmer, maar gaat aan land om te eten. Van
Winden vermoedt dat het daarbij is fout gegaan. Toch is hij positief. ,,Als één bever deze
tocht weet te maken, dan zullen mogelijk ook andere exemplaren dit gebied weten te vinden.
De jacht op het vlees en de pels van de bever was jarenlang zo fanatiek dat het dier in
Nederland uitstierf. In 1819 is de laatste bever in Zuid-Holland geschoten en in 1826 was de
bever in heel Nederland uitgestorven. Tot er in 1988 bevers in de Biesbosch werden uitgezet.
Dat blijkt een succes, de bever is bezig met een opmars in ons land. Op diverse locaties,
inmiddels zelfs ver buiten de Biesbosch, worden de dieren aangetroffen.
Snelwegen zijn een groot gevaar gebleken voor bevers. Het exemplaar dat langs de A20 is
gevonden is hoogstwaarschijnlijk doodgereden.
Natuurmonumenten is mede om deze reden tegen de komst van de Blankenburgtunnel. Mocht
die tunnel er toch komen, dan zou volgens Natuurmonumenten meteen de kans moeten
worden aangegrepen om andere barrières in het landschap op te ruimen. Bijvoorbeeld door de
A20 ondergronds te leggen. Zo zou volgens de organisatie het unieke Midden-Delflandse
landschap ongeschonden kunnen doorlopen.

