
Houd mensen veilig en 
beren wild in Whistler 
 

Whistler ligt midden in het leefgebied 

van de zwarte beer. U kunt dus zwarte 

beren tegenkomen op uw wandeltocht 

door het Interpretive Forest of al 

slenterend door de Village. Een zwarte 

beer zien op vakantie in Whistler kan 

een geweldige ervaring zijn, maar als u 

uzelf wil beschermen en de beren wild 

wil houden, is het belangrijk dat u weet 

wat te doen als u een beer tegenkomt. Om  dat te kunnen 

weten, moet u niet alleen beren en hun gedrag begrijpen, 

maar ook de rol die mensen spelen in mogelijke 

aanvaringen tussen mens en beer. 
 
Alleen Zwarte Beren 
In Whistler komen geen grizzlyberen voor; alleen 

zwarte beren leven er in de omgeving. In tegenstelling 

tot grizzlyberen (die vaak agressief reageren op een 

bedreigende situatie) kiezen zwarte beren er eerder voor 

om een mogelijke aanvaring te vermijden.  
 
De meeste zwarte beren in de omgeving van Whistler 

zijn zwart met een bruinachtige snuit. Toch kan de naam 

“zwarte beer” misleidend zijn, aangezien zwarte beren in 

kleur kunnen variëren van pikzwart tot kaneelbruin, of 

zelfs blond; ook hebben ze vaak een witte bles op hun 

borst. Een volwassen zwarte beer kan 50 tot meer dan 

270 kilo wegen. Vrouwtjes zijn in het algemeen kleiner 

dan mannetjes. 
 
Zwarte beren geven de voorkeur aan bosrijk gebied, 

maar in hun zoektocht naar de meest voedzame, 

calorierijke kost dwalen ze door verschillende gebieden, 

inclusief open plekken en de bewoonde wereld. Beren 

brengen hun winters meestal door in holen. Ze zijn actief 

van medio maart tot november. Sommige beren in de 

omgeving zijn echter in de afgelopen winters ook actief 

gebleven. Beren vertonen dit afwijkende gedrag als ze 

genoeg voedsel blijven vinden, zoals vogelzaad. 
 
Beren zijn nieuwsgierig en erg slim. Ze zijn sterk en 

snel! Ze halen met gemak snelheden van 15 m/s – sneller 

dan Olympische sprinters. Ze splijten boomstammen om 

bij larven en insecteneitjes te komen. Veel mensen 

denken dat beren slechtziend zijn. Dit is een mythe. 

Beren zien prima, maar omdat hun reuk nog beter 

ontwikkeld is, vertrouwen ze op hun neus om informatie 

te verwerken, zoals mensen hun ogen gebruiken. Zwarte 

beren zijn prima zwemmers en ze kunnen goed klimmen. 
 
Hoe Maak Je Een Probleembeer? 
Probleemberen worden niet zo geboren – ze zijn het 

resultaat van menselijke onverschilligheid en 

roekeloosheid. Beren worden aangetrokken door ons 

voedsel en afval omdat dat vaak zeer calorierijk is, en 

makkelijk om bij te komen. Een zak vol voedselresten is 

voor een beer een buffet dat al klaarstaat en waar hij niks 

meer voor hoeft te doen – hij hoeft zelf geen bessen meer 

te plukken of zalm te vangen. De problemen beginnen 

wanneer een beer leert om mensen te associëren met 

afval en andere niet-natuurlijke voedselbronnen. Als een 

beer eenmaal ergens mensenvoedsel heeft geproefd, is de 

kans groot dat hij daar steeds weer terugkomt op zoek 

naar een snelle hap. Wanneer mensen beren belonen met 

voedsel, voelen beren zich steeds meer op hun gemak bij 

mensen. Ze durven dan steeds verder te gaan om dat 

voedsel te pakken te krijgen. In Whistler zijn gevallen 

bekend van beren die inbreken in auto’s en huizen om 

voedsel te vinden. Triest genoeg vinden veel van deze 

beren op die manier de dood. 
 
BereSlim Zijn 
U kunt verschillende dingen doen om beren te 

beschermen: 

 

Geef een beer nooit te eten – ook niet per ongeluk. 

Deponeer al uw afval in beer-bestendige containers. In 

Whistler is dat bij wet verplicht! U vindt beer-

bestendige containers in het hele dorp, in de 

gemeenteparken en langs de valleiroute.  
 
Respect beren! Geef ze de ruimte en benader ze nooit. 

Geef ze niet te eten, probeer ze niet te aaien en ga nooit 

samen met een beer op de foto. Neem uw foto’s van een 

afstand, met de telelens.  
 
Wees voorzichtig als u rondrijdt. Helaas raken veel 

beren gewond, en soms dodelijk, na een aanrijding.  
 
Wees altijd alert in berenland. Beren hebben een 

uitstekend reukorgaan: ze pikken de geur van een 

barbecue of picknick op van een behoorlijke afstand. 

  

Wat Doe Ik Als Ik Een Zwarte Beer Zie? 
• Stop en schat de situatie in. 

• Blijf kalm. Ga niet naar de beer toe. In de meeste 

gevallen zal de beer vluchten. 

• Als de beer nog ver weg is, houd dan een eerbiedige 

afstand en ga met een boog om de beer heen.  

• Ziet u een beer langs de weg, blijf dan in de auto. Stap 

niet uit de auto, zelfs niet om even snel een foto te 

maken. 
 
ALS U INEENS OOG IN OOG STAAT MET EEN 

ZWARTE BEER… 

• Blijf dan staan en draai de beer niet de rug toe. 

• Laat merken dat u een mens bent door op kalme toon 
tegen hem te praten.  

• Loop langzaam achteruit, weg van de beer.  

• Zet het nooit op een lopen. In zeldzame gevallen kan 

de beer uw vlucht aanzien voor een uitnodiging tot 

achtervolging. 
 
ALS ER EEN ZWARTE BEER AANKOMT… 

• Raak dan niet in paniek. Houd uw hoofd koel. Uw 

brein is uw beste wapen in berenland.  

• Komt u een beer tegen in het bos of in zijn eigen 

territorium, praat dan rustig, op kalme en 

respectvolle toon, om de beer te laten weten dat u 

geen bedreiging vormt (met name als hij jongen 

verdedigt of een voedselvoorraad). Komt u een beer 

tegen in bewoond gebied, praat dan met luide, vaste 

stem alsof u tegen een stoute hond praat. Zeg “Nee!” 

en herhaal indien nodig. Zet uw zonnebril af en kijk 

de beer recht in de ogen.  

• Soms probeert de beer u af te schrikken. Dan “knakt” 

hij met zijn kaken, of hij slaat snuivend en briesend 

zijn poten op de grond. Mogelijk valt hij naar u uit, of 

hij doet een “blufaanval”: dan rent hij op volle 

snelheid op u af, stopt dan abrupt en loopt weg. Hoe 

angstaanjagend dat ook is, de kans is klein dat u 

gewond raakt. Blijf voor uw eigen veiligheid staan 

waar u staat. Loop niet weg tot de beer is 

weggelopen. 

• U kunt berenspray bij u dragen als 

voorzorgsmaatregel. Gebruik de spray als een zwarte 

beer u hardnekkig blijft benaderen of u aanvalt. 

• In het geval u aggressief en fysiek wordt aangevallen 

door een zwarte beer, vecht dan terug met elk wapen 

dat u kunt vinden, inclusief stenen en takken. Doe 

NOOIT alsof u dood bent. 



 
Hoe Dichtbij Is Te Dicht Bij Een Beer? 
Beren verdedigen hun “persoonlijke ruimte”. Net als bij 

ons verschilt die ruimte per beer, en per situatie of 

omstandigheid. De afstand kan verschillen van enkele 

meters voor de ene beer, tot honderden meters voor de 

andere. Zodra u de persoonlijke ruimte van een beer 

binnenkomt, dwingt u hem tot actie – hij zal ofwel 

vluchten, ofwel zijn plek verdedigen. 
 
Tips Voor Veilig Wandelen: 
De kans dat beren uw wildernisbeleving verruimen is veel 

groter dan de kans dat ze die verpesten! Weten hoe u hun 

gedrag kunt begrijpen en verstandig handelen zijn onderdeel 

van de geweldige ervaring die het kan zijn om bossen en 

bergen met deze prachtige dieren te delen.  

• U wil een beer niet verrassen. Zorg dat de beer 
weet dat u er bent door te praten, een liedje te 
zingen of op gezette tijden iets te roepen. 

• Let goed op. Kijk vooruit op het pad en houd uw 
kinderen in de buurt. Wandel overdag. 

• Let op sporen die duiden op de recente 
aanwezigheid van een beer: poep, voetsporen, 
omgegooide rotsen, gebroken en rottende 
boomstammen, verse klauwsporen op bomen, 
omgewoelde plantenwortels en plukken vacht op 
boomstammen. 

• Let vooral goed op en maak extra veel geluid als u 
door dichtbegroeid bos loopt, tegen de wind in, bij 
stromend water of bij voedselbronnen zoals 
bessenstruiken. Beperkt zicht of gehoor kan leiden 
tot een onverwachte ontmoeting. 

• Ziet of ruikt u signalen die duiden op een dood dier 
in de buurt, zoals rondcirkelende raven in de lucht, 
verlaat het gebied dan onmiddellijk. 

• Op een snelle mountainbike maakt u eerder kans 
op een onverwachte ontmoeting. Wees alert! 

• Houd uw hond altijd aan de lijn en rustig. Honden 
kunnen helpen een beer te ontwaren, maar ze 
kunnen de beer ook opjutten of hem naar u toe 
leiden. 

• Wandelen in een groep en op de gebaande paden is 
aanbevolen, vooral in gebieden buiten Whistler 
waar grizzlyberen kunnen voorkomen.  

 
Kamperen In Berenland: 
Als u gaat kamperen in de wildernis, zoek dan een goede 

plek uit de buurt van wildroutes, water (stromen en 

kreken) en voedselplekken zoals rijpe bessenstruiken. 

Kampeer nooit in de buurt van een berenspoor. Gebruik 

‘s nachts een zaklamp. 
 
Laat nooit afval achter, zelfs geen biologische 

etensresten. Begraaf voedsel nooit. Beren kunnen 

uitstekend ruiken; ze zullen begraven voedsel vinden en 

opgraven – u wilt de aanvaring van de beer met andere 

wandelaars of kampeerders niet op uw geweten hebben. 

Als u etensresten of afval verbrandt, zorg dan dat u alle 

onverbrande resten meeneemt.  
 
Verminder alle luchtjes die beren lokken. Gebruik beer-
bestendige voedselcontainers. Kook 100m bij uw tent 
vandaan en slaap niet in de kleren die u tijdens het koken 
aan had. Neem nooit eten of toiletspullen mee uw tent in 
– zelfs make-up met een geurtje en citronella kan beren 
aantrekken. Bewaar op openbare campings uw eten in de 
dier-bestendige containers. Zijn die niet beschikbaar, 
bewaar voedsel dan 100m bij uw tent vandaan, 
opgehangen tussen twee bomen, minstens 4m boven de 
grond en op 1m afstand van elke boomstam. Tenten en 
koelboxen zijn NIET beer-bestendig.  
 
Sporen: 
 
 
 
 

 

Kan Ik Ergens Veilig Beren Kijken? 
Veel van Whistler’s zwarte beren brengen de zomer door 

in de Whistler en Blackcomb bergen. De veiligste manier 

om ze te zien is vanuit de gondel- of stoeltjesliften. 
 
Wanneer Bel Ik de Berentelefoon? 
Zwarte beren zijn in het algemeen schuw en 

verdraagzaam ten opzichte van mensen. Wanneer een 

beer echter een bedreiging vormt voor uw of andermans 

veiligheid, of eigendommen vernietigt, bel dan 604-905-

BEAR (2327).  
 
Voor meer informatie over vakanties in berenland, of 
leven tussen de beren, kunt u een e-mail sturen naar 
info@bearsmart.com of onze website bezoeken: 
www.bearsmart.com. 
 

Geniet van uw vakantie en denk eraan: Wees 
BereSlim! 

BERE 
   SLIM 
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