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 Bevers 

Bevers wonen ongeveer sinds 20 jaar weer in Nederland.  
Dit boek gaat vooral over de Europese bever.  
Dat is de soort die in Nederland voorkomt. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Tot welke diergroep hoort de bever? 
 Hoe ziet het leefgebied van de bever er uit? 
 Hoe ziet de burcht van een bever er uit? 
 Wat eten bevers? 
 Waarom begon de bever zo’n 160 jaar geleden lang-

zaam uit Nederland te verdwijnen? 
 Hoe richten bevers schade aan? 



 1. Kenmerken van de bever 

A. Knaagdier  
De bever is een knaagdier (1). 
Knaagdieren hebben een heel 
bijzonder gebit.  
Ze hebben vier, vlijmscherpe 
snijtanden. 
Twee snijtanden zitten in de 
bovenkaak en twee in de onder-
kaak (2). 
De kleur van het glazuur is oranje.  
De oranje stof  in de tanden maakt ze 
ijzersterk. 
De tanden zijn het gereedschap van de 
bever. Ze werken als een beitel en 
kunnen de dikste bomen aan. 
De tanden groeien door.  
Een knaagdier is daarom altijd aan het 
knagen.  
Daardoor slijten de tanden langzaam af. 
 
Andere knaagdieren zijn: de muis,  
de rat en de eekhoorn. 
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B. Bouw van het lichaam 
Bevers brengen veel tijd in en onder water door.  
Daarom heeft de bever een echt zwemmerslijf. 
Bevers zijn tussen de 75 en 90 cm lang. 
Het zijn goede duikers die gemiddeld een minuut 
of  vijf  onder water kunnen blijven. 

De staart van 30 centimeter is plat, breed 
en met schubben bedekt. De staart is het 
roer bij het zwemmen. Bij gevaar slaat de 
bever met de platte staart op het water. 
De staart is op land een zitkussen en  een 
steun bij het staan. 

 De poten zijn kort.  De voorpoten zijn 
de grijphanden. Ze houden takken vast 
tijdens het knagen. 
Tussen de tenen van de achterpoten 
zitten vliezen. Het maakt de bever tot 
een snelle zwemmer. 

 De bek van de bever is bijzonder. 
In de bek zit een stuk huid dat de 
keel afsluit. Zo kan de bever ook 
onder water knagen. 



Zintuigen 
De ogen, oren en de neus van bever liggen 
op één lijn. 
Zo blijven tijdens het zwemmen de drie 
zintuigen net boven water (1). 
De bever goed zien, horen en ruiken. 
Tijdens een duik worden de oren en neus 
afgesloten. 
 
Vacht 
De kleur van de vacht kan per gebied 
verschillen. Soms is het een zwarte kleur, 
een gelig bruine kleur of  een  rossig bruine 
kleur. 
De vacht stoot water af. De bever smeert 
zich in met bevergeil, een vettige, geurige 
stof  uit een klier in zijn lijf. Zo blijft de 
onderhuid droog. 
Tegen de huid zit meer wolhaar. Dit haar en 
de dikke vetlaag houden de bever warm. 
Bevers kunnen een gewicht bereiken van 
tussen de 28 en 38 kilogram. 
Beverpelzen waren vroeger geliefd als 
textiel voor bontjassen en bontmutsen. 
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 2. De beverburcht 

Familie 
Bevers leven in kleine families bij het 
water. Zo’n familie bestaat ongeveer uit 
zes leden. Het zijn de ouders en de jongen 
van de twee laatste nesten. 
Jonge bevers blijven ongeveer twee jaar 
bij de familie.  
Daarna vertrekken ze om een eigen 
leefgebied te zoeken. 
 
Water 
Bevers zijn kieskeurig. In hun leefgebied 
moet water zijn. Dat water moet op zijn 
minst 50 centimeter diep zijn. 
Water is nodig voor het nest van de bever. 
Het nest van een bever wordt een burcht 
(1) genoemd. 
Een burcht geeft alleen een goede 
bescherming als de in– en uitgang onder 
het water liggen.  
Om de ingang onder water te houden, 
leggen bevers vaak dammen (2) aan.  
Zo blijft het waterpeil altijd goed. 

Op de volgende bladzij neem je 
een kijkje in de burcht. 
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De burcht 
Bevers zijn altijd druk in de weer met het 
onderhoud hun burcht en de dammen. 

 De burcht (1) bestaat uit een holle berg van 
takken en takjes. Binnenin de burcht is het 
droog. De bodem van de nestkamer is bedekt 
met houtsnippers. 
De burcht heeft een luchtgat. 

 De ingang (3) van de burcht ligt onder water. 
Zo is het nest beschermd tegen roofdieren. 
Het eerste deel van de burcht is het natte 
deel. Hier schudt de bever zich uit.  
Dan pas gaat de bever naar het droge deel. 

 De dam (2) bestaat ook uit takken.  
De dam is van levensbelang en wordt daarom 
goed onderhouden. 
Door de dam kan het water niet weg. 
Zo blijft de ingang van de burcht onder water. 
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 3. Voedsel 

Planten 
Je weet dat de bever in de buurt van 
water te vinden is. 
Dat heeft niet alleen te maken met zijn 
burcht. 
Ook is daar het meeste voedsel van de 
bever te vinden. 
Bevers zijn planteneters. In de zomer 
eten ze vooral kruiden, bloemen, 
waterplanten, grassen, knollen en 
wortels. 
Daarnaast eten ze alle delen van 
bomen en struiken.  
Een bever laat in de natuur door zijn 
geknaag veel sporen achter. 
 
Winter 
In de winter legt de bever een 
wintervoorraad aan van takken en 
stammen van jonge bomen.  
Die voorraad wordt onder water bij de 
ingang van het hol bewaard.  



 4. Bevers in Nederland 

Hoe de bever verdween 
Bevers verdwenen rond 1830 in Nederland.  
Er werd toen nog op de bever gejaagd. 
Vissers zagen de bever (1) vaak voor een otter (2) 
aan. Otters waren de vijand van vissers. Zij aten 
de vis op.  
 
Bont 
Ook was beverbont (3) erg geliefd. Beverbont 
werd gebruikt om jassen en mutsen van te maken. 
 
Beverluchtje 
Bij bevers zit onder hun staart een klier.  
Die klier maakt bevergeil (4) waaraan een sterke 
geur zit. Deze olie maakt de vacht waterdicht. 
Ook laat de bever het als geurspoor achter.  
Zo weet een ander dier dat dit gebied al bezet is. 
Mensen jaagden ook op bevers om dit luchtje.  
Ze gebruikten het in parfums.  
Nu wordt het luchtje nog zelden gebruikt, omdat 
het veel te duur is geworden. 
In 1988 werden er na bijna 160 jaar weer bevers 
uitgezet in Nederland. 

De bever is nu een beschermd dier in 
Nederland. 
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Waar vind je bevers in Nederland? 
Op deze kaart kun je zien waar bevers in 
Nederland voorkomen. 
Je ziet twee kleuren. 

In deze gebieden leefde de bever 
alleen nog maar vanaf  1988 tot 
2011. 

 
Na 2012 nam het aantal bevers 
enorm toe. Kijk maar naar het 

gebied met deze kleur. 
Bevers vind je vooral in: 
1. De Biesbosch 
2. De Oostvaardersplassen 
3. De Gelderse Poort 
4. Het Leudal 
5. Zuid-Limburg 
 
Schade 
Je ziet op de kaart dat het aantal  
bevers snel toeneemt. Dat zorgt  
voor problemen: 
1. Bevers eten gewassen van boeren op. 
2. Bevers graven holen in dijken. De dijk 

wordt zwakker in het tegenhouden van 
het water. 
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 5. Filmpje 

Hoe leeft de bever? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-de-

bever-een-familiedier-met-scherpe-
tanden/#q=bevers 

https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-de-bever-een-familiedier-met-scherpe-tanden/#q=bevers
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-de-bever-een-familiedier-met-scherpe-tanden/#q=bevers
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-de-bever-een-familiedier-met-scherpe-tanden/#q=bevers






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bever_%28soort%29 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Beaver 

http://www.landschapvzw.be/sites/default/files/documents/LANDSCHAP_bever_deel%

202_PRINT.pdf 



 Colofon en voorwaarden 
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