Bevers
Bewoners van De Horst in Druten hebben een petitie aangeboden aan Rijkswaterstaat (RWS) waarin
ze hun ongenoegen hebben geuit over de hoge bomen in het natuurgebied tegenover hun
appartementen. De kap van de bomen is stopgezet omdat er zich een bever in het gebied heeft
gehuisvest.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1 “Rijkswaterstaat moet, ondanks de huisvesting van een
bever, de kap van de bomen doorzetten”
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Er is vast een tussenoplossing mogelijk
Er moet plek zijn voor beiden: voor bevers en ander wild en bewoning.
Er moet goed beheer gevoerd worden en een gewogen afweging komen voor
gebieden voor bewoning en gebieden voor wild. zodat beiden naast elkaar kunnen
bestaan.
Bevers vinden wel een plak verderop. Het aantal bevers neemt zowiezo to
Sowieso bouwen in/bij een natuurgebied vind ik discutabel. Wanneer men er dan
een appartement koopt weet men de consequenties, neem ik aan. Ook vind ik het
stilleggen van hele projecten omdat er een “polifinario” zit te broeden, zwaar
overtrokken.. Verder ken ik dit natuurgebied niet dus kan ik over dit specifieke
onderwerp niet oordelen.



Ha, ha, ha, dat doen de bevers anders zelf wel en de meeste bewoners van de Horst
kijken over de bomen heen.
Is een natuurgebied. En de vraag is of RWS ooit n belofte heeft gedaan mbt kap
(of was dat de ontwikkelaar, zie bouwbord, die hierover niks heeft te zeggen?



Bevers hebben recht op een mooie leven in de natuur
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Bomen moeten sowieso gespaard blijven als geen echt dreigend gevaar is
De natuur laten zoals deze al jaren bestaat
Die bomen stonden er al toen de mensen er gingen wonen bever of geen bever de
bomen blijven!
Er is ten behoeve van een goede doorstroming van de Waal al heel veel gekapt.
Ik begrijp dat ze uitzicht willen hebben. Het interesseert me ook niet of er een bever
zit.. De bomen stonden er al voordat de toren werd gebouwd. Dus nu niet zeuren!
Ik kan op basis van dit beetje info daar geen afweging in maken. Als bevers bomen
omknagen gaan ze ook plat maar op een natuurlijkere manier dat heeft mijn
voorkeur, als dat overweging van rws is om de kap te stoppen ben ik het ermee
eens.
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1.1 Waarom moet de kap volgens u doorgezet worden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Afferdens en Deestse Waarden zaten nog meer dieren. Daar is en wordt rekening mee gehouden,
maar de werkzaamheden gaan door.
Bever gebied maken en dit beleid duidelijk uitleggen / communiceren aan de bevolking
bevers gaan gewoon een stukje verder wonen
bevers lossen dit zelf op
Bevers zijn schadelijk
Bomen horen in principe niet in het stroomgebied van de rivier
Bomen moeten verwijderd worden om de gewenste doorstroming van ( hoog- ) water mogelijk te
maken. Veiligheid voor mensen boven alles. Wij hebben immers in 1995 leergeld gehad.
De rivier moet ruimte krijgen
enkele weg, enkele laten staan
Gevaar bever voor de dijk
Het feit dat een bever zich in een gebied vestigt, wil niet zeggen dat plannen van mensen
omgegooid moeten worden
ruimte voor de uiterwaarden
Voor bevers zijn geen hoge bomen nodig; ze kunnen zeer goed leven van laag gehouden vegetatie
We hebben, of we krijgen te veel bevers, teveel rotganzen, teveel wolven, teveel vossen, ..enz.....
zijn bevers niet schadelijk voor de dijken?

Extra toelichting:




De dijken worden ondergraven door de bevers; de scharrelkippen moeten naar binnen ivm de
vossen; de schapenlammeren moeten naar binnen ivm de vossen en de wolven enz
De fauna moet niet op een kunstmatige manier uitgebreid worden.
Voorop staat veiligheid, goede doorstroming van het water ook wanneer het hoog staat. Dus
geen obstakels. Punt twee: De gemeente Druten heeft zich altijd sterk gemaakt voor lage
vegetatie met zicht op de Waal. Aannemer Klokbouw heeft daarop ingespeeld en appartementen
met uitzicht op de Waal verkocht. Punt 3: De landinrichtingsplannen wijzigen omdat er een bever
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gesignaleerd zou zijn is absurd. De bever is niet uniek meer, mag in de provincie Limburg worden
afgeschoten, is in delen van Duitsland een plaag. Punt vier: De belangen van 85 aanwonende
Drutenaren ondergeschikt maken aan de inzichten van een ecoloog, die van de Afferdense
waardenzijn eigen speeltuin wil maken, is onacceptabel. Hij heeft letterlijk gezegd: Ik heb niets te
maken met de mensen die er wonen. Hoe geschift moet je zijn ?

1.2 Waarom moet de kap volgens u niet doorgezet worden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als inwoners hechten wij waarde aan de bomen.
argument uitzicht bewoners (app) is niet juist
Bomen stonden er al voor de bouw
Dan moet je niet t.o. een natuurgebied gaan wonen. We kunnen alles wel naar onze hand willen
zetten, dan wordt het er niet fijner op!
De bomen moeten überhaupt niet gekapt dan gaan die mensen maar ergens anders wonen
De kap is puur voor deze appartementen. Dan moet je voor andere appartementen/huizen langs de
dijk ook de bomen kappen.
die bomen staan er al eeuwen en horen bij druten, de mensen wisten dat die bomen er stonden en
moeten niet achteraf klagen.
elke boom groeit in de hoogte
Er is sprake van een Natura 2000 gebied, flora en fauna dienen hier beschermd te worden.
Ik vind het onzin dat dieren hun natuurlijke habitat moeten opgeven voor de mens.
mensen moeten blij zijn met de natuur
Mensen moeten niet van alles een probleem proberen te maken
natuur mag niet wijken voor uitzicht
natuur moet je laten niet weghalen!
Natuurgebied niet kappen, bewoners wisten bij aankoop woning dat er bomen stonden.
Of er moet gevaar zijn voor de veiligheid anders zie ik geen directe redenen om te kappen
Veel bomen kappen in het Drutens gebied ter hoogte van Boven-Leeuwen
Wanneer je zo dicht bij een dijk gaat wonen moet je niet vreemd opkijken als er plots natuur (in de
vorm van bomen) voor je huis staat.
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zie vraag 4. De bever kan inderdaad schade toebrengen aan de dijken. Beheer van Bever zou
gewenst zijn, tenminste in gebieden langs de dijken. Als je een woning koopt met uitzicht op bomen
moet je niet zeuren dat je daar ook tegenaan kijkt.

Extra toelichting:






Dat er tijdelijk niet gekapt wordt om één bever rust te geven is prima. In deze uiterwaard met de
huidige inrichting zullen zich niet gauw bevers vestigen. Het is al leuk dat er zich één laat zien.
Misschien in de toekomst met de inrichting 'meer ruimte voor de rivier' zou het kunnen (tijdelijk)
maar acht ik het gebied te klein en te onrustig.
De bomen zijn niet van de bewoners van de appartementen maar van ons allemaal. Ook van de
Bever.
Deze bewoners hebben deze appartement gekocht met de aanwezige natuur .willen ze deze
natuur zien laten ze dan gaan wandelen.
die bomen stonden er al voor die app.,het gaat ook niet om uitzicht.
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Landelijk neemt de populatie van de bevers toe. Onder andere bevers kunnen met hun
graafwerkzaamheden zorgen voor schade aan de dijken.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “De veiligheid van de inwoners bij de dijken gaat voor de
bescherming van (beschermde) dieren”
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Dat zo'n vraag überhaupt gesteld wordt, geeft aan hoe onze natuurfreaks gezonken
zijn (meestal geboren en getogen 11-hoog op een flat en verstoken van enig gevoel
voor de natuur)
Veiligheid bij stijgend water moet voor heel Nederland voorop staan en niet
ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van een monomane ecoloog.
Veiligheid gaat voor maar in dit geval is het 'hoogwatervrees'. In de Millingerwaard
leven 80 bevers en daar is nergens schade aan de dijken. Bevers graven niet in
dijken die niet permanent aan of gedeeltelijk onder water staan. Een bever verlaat
zijn burcht als er geen water meer is. De inleiding van deze vraag is kletspraat. In
Limburg is wat overlast omdat er teveel bevers lijken te zijn. De bever heeft geen
natuurlijke vijand hier (wolf).
Zal allemaal wel meevallen , de natuur moet zij gang kunnen gaan .
Als er geen bevers waren dan was ik toch ook tegen het kappen van de bomen
geweest.
Zijn de bomen niet veilig ivm. omwaaien e.d. of het graven van de bevers ? Bevers
e.v.t. vangen en ergens anders uitzetten.
De veiligheid van de dijk is in het geheel niet in het geding door een populatie
bevers op de uiterwaarden. Motorcrossers onder het dijktalud richten nu veel
schade aan terwijl daar geen tot nauwelijks controle op is.
Eerst maar eens grondig onderzoek doen of en hoeveel bevers er zitten. Is dit wel
het geval dan evt. kijken naar een mogelijkheid deze populatie te verhuizen naar
een andere omgeving.
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Het is niet persé zwart-wit: of-of. Er moet toch nagedacht kunnen worden over
alternatieve oplossingen?
Veiligheid door goede dijken is natuurlijk uiterst belangrijk. Maar bij goed beleid en
faunabeheer hoeven beiden niet op gespannen voet te staan
Hoezo veiligheid, laat die bomen en dieren met rust en verhuis desnoods naar een
plek waar geen bomen en dieren zijn.
Niet de veiligheid van die bewoners op/bij de dijken (hoog-oeverwal) maar juist de
bewoners in de kom (laag)
veiligheid maas & waal gaat voor, maar uitzicht bewoners niet
Wat een onzin stelling. De dijken beschermen niet de bewoners aan de dijken. Als
een dijk doorbreekt stroomt het water als eerste de lage polder in. Tegen de tijd dat
de woningen aan de dijk natte voegen krijgen is de dijk al gedicht.
Wat heef deze begroeide Hoogstam wilgen nu met de natuur te maken

2.1 Kunt u dit kort toelichten?




























alleen als het veilig is is dit gebied bewoonbaar voor de mensen
Als de dijk echt gevaar loopt de bever proberen naar een andere locatie te brengen
Als een beschermd dier aantoonbaar schade aan dijken aanricht moet er een oplossing komen
die beide dient. Dat is heel anders als wanneer er wat beperkt uitzicht is
Als men de belangen van mens en dier beide serieus neemt, kunnen er (preventieve)
maatregelen genomen worden waarmee beide belangen behartigd worden. Er hoeft dus niet per
se gekozen te worden tussen beide belangen; er is niet zonder meer sprake van een
tegenstrijdigheid.
als ze uitsterven zijn we ze voorgoed kwijt
beiligheid van de bewoner is belangrijker
Beter toezicht op de dijken
Bevers genoeg
Bevers hebben water nodig en in het bewuste gebied bevindt zich geen water en bosstruweel bij
de dijk.
bevers trekken gewoon verder
Bevers zijn gevaar voor dijken en hebben geen natuurlijke vijanden.
Bevers zijn mooi, maar dijkbewaking is dan wel een item.
De bever kan op andere plaatsen terecht, maar veiligheid gaat gewoon voor
De dijken moeten zelfs hoger, liever geen graafgaten in de dijken
De dijken zijn niet voor niets gebouwd, de dieren hebben dus een negatief bij-effect.
De gevolgen zijn dermate ernstig dat je dit zoveel mogelijk moet zien te voorkomen.
De veiligehid van bewoners is uiteraard van het allerhoogste belang. Dat betekent alleen niet dat
alles daar voor moet wijken, er kan beter worden gezocht naar andere oplossingen.
de veiligheid van de bewoners, is het belangrijkste
De veiligheid van mensen moet gaan boven beschermde dieren.
dieren hebben net zoveel recht als mensen . moeten ze de dijken vaker controleren
Dieren moeten zelf hun weg zoeken, maar veiligheid gaat boven alles.
dijken moeten veilig zijn bij hoog water!
Dijken zijn er voor onze veiligheid
Dit is een open deur.
Door passende maatregelen te nemen kan worden voorkomen dat bevers schade toebrengen
aan dijken
er moet een balans gevonden worden.
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Er moet een oplossing gevonden met de veiligheid voor de bewoners en het beschermen van de
dieren.
Er zijn genoeg bevers, dadelijk worden er te veel bevers
evacuatie 1995
financieel risico bewomers te hoog
gedaaan
Het een hoeft het ander miet uit te sluiten
Het is een illusie om te denken dat de bevers in de vrije natuur leven. Het hele landschap
(uiterwaarden) is al zo ver gecultiveerd dat alles uit balans is. Als bevers altijd voorrang krijgen
zullen ze voor grote problemen gaan zorgen in ons dijkenplan..
Het is heel mooi om dieren te beschermen maar de veiligheid van mensen en hun
woonomgeving moet toch voorop staan
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensenlevens in de waagschaal worden gesteld voor een paar
leuke beestjes.
Het welzijn van de dieren moet niet ten koste gaan van dieren.
Hoeft geen toelichting als men 1995 heeft meegemaakt
Ik ben van mening dat een mensenleven meer waard is dan dat van een bever
ik denk dat het samen kan gaan. De stelling is iets te extreem.
Ik vind dat mensen beschermd moeten zijn, maar dat dieren ook zeker recht hebben op degelijke
bescherming
In het bewuste gebied zijn bomen en struiken ver van de dijk gelegen.
Inwoners "gaan" voor dieren
kan dijkdoorbraak opleveren
Klinkt hard maar dier is ondergeschikt aan de mens. Er zijn landelijk al zoveel blunders gemaakt
met zag beschermde diersoorten. Bouwprojecten worden stilgelegd voor een enkel beestje.
Lijkt me logisch. Er zijn nu al gebieden waar overlast is van bevers.
lijkt me nogal logisch. hoeveel consternatie is er niet wanneer een MENS om het leven komt.
Meer kijken naar creatieve oplossingen en put of The box denken. Het een hoeft miet te wijken
voor het ander
Mens boven dier in geval van veligheid
mens gaat boven dier
Mens gaat voor dier
Mens gaat voor dieren
Mens vind ik belangrijker dan dier.
mensen gaan voor dieren
mensen gaan voor dieren
mensen zijn belangrijker dan dieren
Mensen zijn wel een tikkeltje belangrijker dan dieren
MMensen zijn toch belangrijker
Nee
Of er bevers zitten is de vraag en anders verplaatsen ze zich gemakkelijk.
omdat zowel bewoners als bevers samen moeten kunnen leven
op den duur gaan ze overlast geven en schade aan dijken
Soms wordt krampachtig vastgehouden aan natuur, terwijl we in zo'n volgepropt land leven.
stomme stelling met weinig verstand van hoogheemraadschap
tegenwoordig worden zoveel dieren beschermd genoemd dat de maatschappij daar veel
rekening mee moet houden kunnen vaak projechten niet afmaken Kost handen vol geld
Veiligheid boven alles!
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Veiligheid door goede dijken is natuurlijk uiterst belangrijk. Maar bij goed beleid en faunabeheer
hoeven beiden niet op gespannen voet te staan
Veiligheid gaat boven natuur in een. 'Bevolkings' gebied. In natuur gebied licht dit anders.?
veiligheid van bewoners gaat altijd voor
Veiligheid van bewoners gaat voor de bescherming van dieren, en boven dat groeit de populatie
van de bever al. Dit mag nooit de veiligheid van bewoners in gevaar brengen.
Veiligheid van de inwoners staat voorop en er zijn inmiddels al behoorlijk wat bevers in
Nederland
Veiligheid van mensen gaat boven de leefbaarheid van dieren
Veiligheid van mensen gaat voor. Maar we zijn wel verplicht het belang van de dieren in onze
besluitvorming mee te nemen.
veiligheid van mensen moet voorop staan
voor en tegens moeten scherper worden geanalyseerd
Voor je het weet zijn de bevers een plaag
Waanzin dat dijken ondermijnd worden door bevers
Waarom moeten er uberhaupt bomen gekapt worden? Uitzicht bedervend ligt meer voor de
hand. Ze wisten wat ze kochten met bijbehorend uitzicht. Nu wordt t gegooid op bescherming
van dijken. Dat zijn diepgewortelde bomen ook!!
Wat zou je denken van: ...ooh, kom niet aan de bevers, nee neem dan maar het risico dat
mensen ondergedompeld worden in ellende of desnoods verdrinken. Maar van de bever blijf je
af.
We hebben kapitalen geïnvesteerd in veilige dijken dus lijkt me logisch dat we die veiligheid
beschermen. Beschermde dieren die we zelf uitzetten zouden gevangen en verhuisd moeten
worden of toegang tot kwetsbare plaatsen onbereikbaar maken voor deze dieren.
We wonen al in een kwetsbaar gebied. Onderhoud dijken kost veel geld en tijd. Waarom dan
komst bever stimuleren?
We zijn vast slim genoeg om zowel dijk als bever te beschermen.
wij leven hier in een badkuip en de dijken zijn erg belangrijk om droge voeten te houden.
Wij vestigen ons ergens, omdat het daar veilig is of veilig gemaakt kan worden. Als dit door
zeldzame dieren in het geding komt, dan wordt Nederland te klein voor mensen.
Ze zien bomen! Niet zeuren, ik zie een flatgebouw als ik uit mijn raam kijk.
Ze zullen de boel heus niet laten overstromen, volgens mij lopen we geen reëel gevaar
zie 4.1
Zie antwoord bij vraag 4. Beschermende dieren verplaatsen zich wel naar elders, zoals ze ook
hier zijn gekomen. Maar veiligheid gaat m.i. boven alles
Zie bovenstaande
Zie hierboven
Zie hierboven
zie toelichting hierboeven
zie toelichting over Afferdense en Deestse waarden en Ruimte voor de Rivier.
zoals hierboven genoemd
Zowel de bescherming van de inwoners als van de dieren is van belang.
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