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Hoi! Bevers zijn knaagdieren. Net als 
muizen en eekhoorns. De bever is een 
paar maatjes groter. Hij is het grootste 
knaagdier van Europa.

Vroeger kwamen bevers veel voor in ons 
land. Ze zwommen in beekjes en rivieren. 
Er kwamen steeds minder plekken waar 
de bever kon leven. Ook werd op het 
arme dier gejaagd. Tot er in ons land geen 
enkele bever over was. 
Maar… de bever is terug! Hier en daar 
zijn bevers losgelaten. Ze hebben kleintjes 
gekregen. Elk jaar komen er bevers bij. 
Wie weet kom je die coole knagers een 
keer tegen. Of  zie je de sporen die ze 
achterlaten. Die herken je meteen.
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Bevers zwemmen als de beste. Sommige 
dieren lijken op de bever, zoals de beverrat. 
Maar de bever heeft een platte staart. Met 
die staart kan hij sturen. Soms slaat hij 
ermee op het water. Dat betekent: gevaar! 
Zo waarschuwen bevers elkaar. 

De bever is kampioen duiken. Hij kan 
minutenlang onder water blijven. Met open 
ogen: er zit een vliesje voor. Zijn neus en 
oren sluit hij af. In zijn bek zit een klepje 
om zijn keel dicht te doen. Hij kan knagen 
onder water, zonder water binnen te 
krijgen. 
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Het hol van bevers heet een burcht. Zo’n 
burcht bouwen ze van stammen, takken 
en planten. Met modder smeren ze alles 
waterdicht. In de woonkamer wonen pa 
en ma bever met hun kinderen. De vos, 
buizerd en bunzing lusten graag een jong 
bevertje. Maar ze komen niet makkelijk 
binnen. Want de ingang van de burcht ligt 
onder water. 

Zie je sporen van bevers? Dan weet je dat 
ze in de buurt zijn.
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Als het water zakt, bouwen bevers een 
dam in de rivier. Zo’n dam houdt het 
rivierwater tegen. Het komt dan hoger te 
staan. Met die dam zorgen bevers dat de 
ingang van de burcht onder water blijft. 
De huiskamer moet boven water blijven. 
Bevers zijn vegetariërs. Ze lusten planten, 
wortels, takken en bladeren. Met hun 
vlijmscherpe tanden knagen ze hele 
bomen om. De schors eten ze op. 
Stammen en takken slepen ze naar hun 
burcht of  dam. 
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Bevers maken mini-hoopjes van modder 
en planten. Ze doen er een stinkstofje bij, 
uit klieren bij hun achterste. Zo laat een 
beverfamilie aan andere bevers weten: hier 
wonen wij, dit is ons gebied. Dat stinkstofje 
stopten de mensen in medicijnen en 
parfums [nu soms ook nog]. Ook wilden 
ze de warme vacht van de bever en aten 
ze bevervlees. In sommige landen komt 
die arme bever nog steeds op tafel. 

2012 is het jaar van de bever. Op de site 
http://bever.zoogdiervanhetjaar.nl lees je 
er meer over. Je kunt hier een 
spreekbeurtpakket over de bever 
downloaden.
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Post Iedereen reuze bedankt 
voor de prachtige tekeningen 
en kleurplaten van salamanders. 
Esmee Overdijk, Martijn, Steven 
Kuijpers, Lidia Nijhuis, Luca, Birgit, 
Raja… Het was moeilijk kiezen 
wie het boek ‘Lekker vies’ zou 
winnen. Maar Esmee Overdijk, jij bent de 
gelukkige. Je hebt alles leuk bedacht en 
creatief  getekend. Van harte gefeliciteerd! 
De mooie kleuren kunnen we helaas in dit 
natuurboekje niet laten zien.

Esmee Overdijk uit Venlo
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Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon 

Deze kinderbijlage is mogelijk 
gemaakt door de Nationale 
Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor 
scholen en natuurgroepen gratis 
te bestellen bij Het Limburgs 
Landschap.

                                             Doe je mee? Een 
                                         bever heeft vier 
                                     grote knaagtanden. 
                                    Welke kleur hebben 
                                   die tanden? Stuur je 
antwoord vóór 9 augustus 2012 naar Het 
Limburgs Landschap. Natuurlijk hopen we 
ook op mooie tekeningen van de bever!

Bever-weetje In juni krijgt moeder bever 
2-4 jonkies [soms ook meer]. Na enkele 
dagen leren ze zwemmen. Het duurt twee 
jaar voor ze op zichzelf  gaan wonen. In 
een eigen burcht.
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