
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berenreizen 

Het is een geweldige ervaring om wilde beren in de natuurlijke leefomgeving te kunnen zien. Berenlanden 
zoals Canada en Roemenië zijn daarom ook zeer populair bij toeristen. Bears in Mind wil graag 
benadrukken dat het altijd belangrijk is de beren in het wild niet te verstoren. Ga daarom alleen beren 
kijken onder deskundige begeleiding en hou je te allen tijde aan de voorschriften. Je betreedt tenslotte het 
land van de beer en daar is hij de baas! 

Sundowner Wildlife Holidays 
 
Sundowner is de specialist in berenreizen wereldwijd. Sundowner steunt Bears in Mind door elk jaar een 
gedeelte van de omzet aan Bears in Mind te doneren. Contact: 

 Telefoon: 020 - 641 86 97 
 E-mail: info@sundowner.nl 
 www.sundowner.nl 
 Keizer Karelplein 13 A1 
 1185 HL Amstelveen 

 

Tips en richtlijnen 
 
Indien u besluit om een bezoek te brengen aan een ‘berenland’, is goede voorbereiding het sleutelwoord 
om optimaal te kunnen genieten van de reis. Voorbereiding begint met het inwinnen van informatie over de 
wilde beren en de natuurlijke leefomgeving. Onderstaande tips en richtlijnen zijn natuurlijk geen garantie 
voor veiligheid, want het gedrag van wilde beren is soms moeilijk te voorspellen, maar bieden wel veel 
houvast.  

Favoriete plekken van wilde beren 

- wandelpaden; 
- de grens tussen bos en een open weiland; 
- de omgeving van een gletsjer; 
- heuvelhellingen; 
- open bos; 
- een steile helling; 
- langs wegen; 
- langs de kant van een kustlijn, rivieren of meren; 
- in een dal bij een rivier.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om te weten of er inderdaad beren in de buurt zijn, kun je letten op een aantal signalen in het veld die 
beren hebben achtergelaten: 

- holen in de grond of ondergraven grond; 
- pootafdrukken van beren; 
- verse uitwerpselen; 
- karkas van een prooi begraven of blootgesteld; 
- haren aan een boomstam; 
- krabsporen op een boomstam; 
- boomstam uit elkaar gehaald (zoeken naar mieren/termieten); 
- bewegende struiken. 

Wat te doen als je een beer tegenkomt? 

In het wild zul je niet vaak beren tegenkomen. Beren proberen mensen meestal te vermijden. 
Confrontaties tussen mensen en beren zijn vaak te wijten aan de mens: 
- de beer wordt door mensen verrast;  
- de beer beschermt haar jongen of voedsel;  
- de beer ruikt jouw voedsel;  
- de beer is door een vroegere ervaring aan mensen gewend geraakt en is daardoor zijn natuurlijke angst 
voor mensen kwijt. 
 
Om een ontmoeting met een beer te voorkomen kun je het volgende doen: 

Maak voldoende lawaai: laat de wilde beren weten dat je er bent. Zing en praat hardop vooral bij 
rivieren, dichte vegetatie, veel wind of als het zicht slecht is. 
 
Wees alert op sporen of signalen van beren: verlaat het gebied als de signalen dat een beer in de 
buurt is er vers uitzien.  
 
Wandel en kampeer in groepsverband: hoe groter de groep, hoe beter. 
 
Benader een beer nooit! Houd minstens 100 meter afstand. 
 
Gebruik bestaande wandelroutes. Wandel alleen overdag. 
 
Wandel niet op een pad dat is afgesloten. Een verbodsbord staat er niet voor niets. 
Er zijn beren in de buurt die zich op dat moment voeden met bloeiende planten. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komt de beer toch dichtbij, hou je dan aan de volgende richtlijnen: 

Blijf vooral kalm. Maak geen snelle beweging en ga niet schreeuwen. Over het algemeen blijft een beer 
ook kalm. Een beer kan een aanval op je richten en dan op het laatste moment een paar meter voor je 
stoppen. Dit heet een zogenaamde 'schijnaanval'.  
 
Praat op een rustige manier tegen de beer. Zo laat je hem weten dat je een mens bent en geen 
prooi. Als een beer op zijn achterpoten staat, wil hij je alleen beter zien. Stil blijven staan kan het gedrag 
van een beer doen veranderen. Dus...blijf stilstaan.  
 
Loop langzaam achteruit. Keer je rug nooit naar de beer en ren nooit weg. Rennen zou het prooi-
instinct van een beer op kunnen roepen. Vergeet niet dat beren 50 km/uur kunnen rennen, veel sneller dan 
een mens. 

Blijf dichtbij de groep. Een groep biedt bescherming en oogt veel groter voor een beer. Hij zal niet zo 
gauw aanvallen. Ga met minstens 4 personen wandelen. 

Doe je rugzak nooit af. Dit kan voor extra bescherming zorgen in het geval een beer je aanvalt. 
 
Klim nooit in een boom. Beren zijn veel snellere klimmers dan wij en bovendien staat de beer al voor je 
neus voordat je een boom hebt uitgekozen. 

Geef een beer altijd de ruimte om te vluchten. Daaraan geeft hij de voorkeur boven een 
confrontatie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diverse situaties: hoe te handelen als je een beer tegenkomt 

Je eigen acties en reacties kunnen bepalen wat een beer vervolgens 
gaat doen. Verder hangen je acties en reacties van de volgende 
punten af: 

- alleenstaande beer of moeder met jong; 
- de soort: bruine of zwarte beer; 
- locatie: op wandelpad, in bos; 
- wat je zelf doet (eigen acties en reacties); 
- afstand tussen jezelf en de beer.  

Hieronder volgen twee ALGEMENE situaties, gezien vanuit de situatie van een beer. 

A. Defensieve Situatie: 
Een beer eet, heeft jong in de buurt of je hebt een beer verrast: 

- Gebruik pepperspray (zie Pepperspray) 
 
- Als een beer contact met je maakt, doe alsof je dood bent. Ga op je buik liggen met handen stevig om je 
hoofd/nek heen. Houd je benen wijd van elkaar. Deze positie beschermt je gezicht, hoofd en nek. Ook 
word je niet zo snel door een beer omgedraaid. Blijf zo goed mogelijk stil liggen totdat je zeker weet dat 
de beer weg is. In het algemeen duurt zo’n aanval een paar minuten. Als het langer dan een paar minuten 
duurt, zou het kunnen zijn dat de beer predatorgedrag vertoont. Dan ben je genoodzaakt om een 
confrontatie met de beer aan te gaan (zie hieronder). 

 
 

B. Predatorgedrag Situatie: 
De beer volgt je van een afstand en komt steeds dichterbij. Opeens valt hij je aan. 

- Gebruik pepperspray (zie Pepperspray) 
 
- Als een beer contact met je maakt, vecht terug en doe NIET alsof je dood bent. Schop, sla, schreeuw en 
gooi met stenen om de beer duidelijk te maken dat je geen prooi bent. 
 
- Een beer die met eten of andere activiteiten stopt, voelt zich niet op zijn gemak. Sommige beren raken 
gewend aan mensen. Zo negeren ze wandelaars op een pad als dit geen beloning of straf oplevert. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Richtlijnen bij kamperen en fotograferen 

Als je wilt gaan kamperen, dan zijn de volgende tips belangrijk: 

Kampeer op een kampeerterrein – kampeer niet naast een rivier, in dichte vegetatie of waar bessen 
zijn. 
 
Houd de kampeerplek schoon en geurloos – kook en sla je etenswaren tenminste 100 meter van 
waar je slaapt op. Houd rekening met de windrichting. 
 
Gebruik de daarvoor bestemde voedselopslagplaatsen – in het noordelijk deel van Canada staan 
die containers vlakbij kampeerterreinen. 
 
Begraaf je etensresten niet – beren komen op de geuren af. 
 
Hijs je etenswaren op – tussen twee bomen 3,5 meter boven de grond en 1,5 meter van de bomen 
vandaan. 

  
Fotograferen 
 
De beste manier om beren te bekijken, is vanuit de auto. Een auto biedt bescherming en veiligheid voor jou 
als toerist. Op deze manier kun je rustig en op je gemak naar een beer kijken en tegelijkertijd voelt een 
beer zich ook veiliger en kan hij zijn gang gaan. 
 

Benader een beer nooit - vaak wil men ‘de beste’ foto maken. Een beer van dichtbij fotograferen wordt 
ten strengste afgeraden. Een veilige afstand om een foto te maken is minimaal 100 meter. 
 
Materiaal - maak gebruik van een lange lens, verrekijker of telescoop op afstand. 

Foto op afstand maken - geniet meer van het moment en wees trots op je foto van een beer op 
afstand. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het gebruik van Pepperspray / Bear spray 

Bear spray is een pepperspray, en dus gemaakt van hete pepers. Het busje 
weegt ongeveer 2,2 kg. Het is niet kindvriendelijk (en in sommige landen 
verboden). Houd het buiten het bereik van kinderen! 
 
Bear spray veroorzaakt een zeer branderig gevoel op de huid en ogen van de 
beer. Krijg je het zelf op de huid of in je ogen, spoel dan onmiddellijk met veel 
water en was je huid met babyshampoo.  

Het is niet toegestaan om pepperspray in het vliegtuig mee te nemen. Het wordt dan in beslag genomen. 
Tevens is het niet toegestaan om het vanuit Amerika naar Canada mee te nemen en andersom ook niet, 
houdt hier rekening mee en koop pepperspray bij de lokale winkel. 

Hieronder staan tips over het gebruik van pepperspray: 

Bewaartemperatuur – Pepperspray kan het best bewaard worden op een donkere plaats, op een 
temperatuur tussen de 10 °C en 21 °C. Een fles is na opening 1 tot 3 jaar houdbaar. 

Oefen met het schieten - koop altijd twee busjes; één om te testen en één om echt te gebruiken. 
Oefen ermee op een afgelegen plek om vertrouwd te raken met schieten totdat je denkt dat je zonder 
moeite gericht kunt schieten, want timing is alles! Oefen met het losmaken van de houder, klaarmaken om 
te schieten, losmaken van de veiligheidsknop. Raak vertrouwd met hoe hard je moet drukken, de kleur en 
het geluid zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Oefen met elke nieuwe fles 
(ongeveer een halve seconde). 
Let wel: pepperspray biedt geen optimale bescherming. 

Bereik – Pepperspray heeft een bereik van 5 à 9 meter. Als de wind van rechts komt, zal de spray een 
paar meter naar links buigen. Gebruik het altijd met de wind mee. Als het regent, verliest het zijn 
effectiviteit. 

Weet altijd waar je pepperspray is – bewaar het altijd op dezelfde plek om altijd voorbereid te zijn. 
Pepperspray wordt met een bijbehorend riempje, dat je om je taille kan vastbinden, verkocht. 

 
 
 


