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Heelsumse bever trekt aandacht Renkumse
politiek
Geplaatst op 14 november 2014 / de Gelderlander
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OOSTERBEEK/ HEELSUM - De aanwezigheid van een beverdam en de bever die hem
bouwde in de monding van de Heelsumse Beek heeft inmiddels ook de aandacht van de
Renkumse politiek getrokken.
De Partij Renkumse Dorpen heeft zich inmiddels bij het Waterschap Vallei en Veluwe
gemeld met de vraag of het waterschap van de aanwezigheid van deze beschermde diersoort
in de Jufferswaard op de hoogte is en zo ja, hoe het waterschap er mee om wil gaan bij de
aanleg van de nieuwe Heelsumse Beek.
Zoogdiervereniging
Een woordvoerder van het waterschap, maar ook heemraad Dick Veldhuizen en projectleider
Irma Huijnen, lieten al weten van de aanwezigheid op de hoogte te zijn. Het waterschap heeft
contact opgenomen met de zoogdiervereniging en stemt de werkzaamheden aan de Heelsumse
Beek met deze organisatie af.
Beverdam
Bovendien heeft de bever zijn dam op het eind, in de monding van de huidige beek gebouwd.
De werkzaamheden voor de nieuwe beek, die een kilometer westelijker in de rijn gaat
uitmonden, komen om die reden niet bij de bever in de buurt.

Van: Manon Wille
Verzonden: donderdag 13 november 2014 11:42
Aan: John Bartels
Onderwerp: RE: Beveractiviteiten in de Jufferswaard te Renkum en het aanpassen van de
Heelsumse Beek.

Hallo John,
Dank je voor het afschrift!
Ik heb naar aanleiding van je mail contact gezocht met de ‘echte’ projectleider bij het waterschap:
Irma Huijnen.
Zij vertelde mij dat het ‘bevervraagstuk’ inmiddels zo’n 3 weken bekend is bij het waterschap en dat
het waterschap druk bezig is om kennis over de bever in te vliegen. Met name de vraag of de
activiteiten die het waterschap voorziet strijdig zijn met de activiteiten van de bever zijn voor hen
natuurlijk het belangrijkst.
Met vriendelijke groet,
Manon Wille
Projectmanager water
team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu gemeente Renkum

Van: Spikkert, Edwin
Verzonden: woensdag 12 november 2014 13:57
Aan: 'John Bartels'
Onderwerp: RE: Beveractiviteiten in de Jufferswaard te Renkum en het aanpassen van de
Heelsumse Beek.

Geachte heer Bartels,
Onderstaand treft u antwoord op uw vragen aan:

Het is ons niet bekend of u weet heeft van bedoelde beveractiviteiten. Bij deze vernemen we
graag
1.of uw organisatie dit kan bevestigen;
2. hoe u daarmee in de uitvoering omgaat of om zult gaan;
3. of u bekend bent met de vermelding van de bever op de Rode Lijst.1
1.
2.

Waterschap Vallei en Veluwe weet dat de bever actief is in de Jufferswaard.
Het waterschap houdt rekening met de bever, we komen niet in de buurt van de huidige
monding van de beek. Het waterschap heeft de zoogdiervereniging ingeschakeld. De
zoogdiervereniging vergelijkt de werkzaamheden van het waterschap met de activiteiten van
de bever en geeft het waterschap aan of we de werkzaamheden volgens plan kunnen
realiseren, dat we de werkwijze moeten aanpassen en of mitigerende of compenserende
maatregelen moeten nemen.
3. Waterschap Vallei en Veluwe is bekend dat de bever op de Rode Lijst vermeld staat.
Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Edwin Spikkert

medewerker communicatie
06 - 11 73 31 81
Waterschap Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10 | Apeldoorn
Postbus 4142 | 7320 AC Apeldoorn
055-527 29 11

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater
in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn
essentieel in ons werk.

Van: John Bartels
Verzonden: woensdag 12 november 2014 13:30
Aan: Spikkert, Edwin
Onderwerp: Beveractiviteiten in de Jufferswaard te Renkum en het aanpassen van de Heelsumse
Beek.

Geachte heer Spikkert,
We hebben enkele vragen verwoord in ons schrijven inzake
beveractiviteiten in de Jufferswaard. Dit met betrekking tot het
aanpassen van de Heelsumse Beek. Graag vernemen we een reactie
op onze brief.
In afwachting,
vriendelijke groet,
John Bartels / 0317 314957 (lid gemeenteraad Renkum)

Afschrift: B&W Renkum d.d. 12 november 2014

