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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: lezing “Bever en Otter in Het Groene Woud” 

Datum         : donderdag 14 maart 2019 

Aanvang     : 20.00 uur 

Einde           : 22.00 uur 

Locatie        : café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde 
 

 

Lezing “Bever en Otter in Het Groene Woud” door Peter Twisk   
 
Op donderdag 14 maart 2019 organiseert Natuurwerkgroep Liempde 

een lezing met als thema “Bever en Otter in Het Groene Woud”. De 
lezing wordt gegeven door de bekende zoöloog en illustrator Peter 

Twisk uit Den Bosch.  
 

Ooit kwamen zowel de Bever als de Otter algemeen voor in de Brabantse 

wateren. De Bever verdween het eerst uit beeld omdat er fanatiek op hem 
gejaagd werd. Zijn vacht leverde goed geld op voor de productie van hoge 

hoeden. Bovendien mocht zijn vlees zelfs op vrijdag gegeten worden. Omdat hij 
altijd in het water te vinden was, beschouwde men hem namelijk verwant aan 

de vissen….De Otter met zijn heimelijke levenswijze hield het in Het Groene 
Woud bijna twee eeuwen langer vol. In de jaren vijftig werd hij nog 

waargenomen in de Moerputten bij Vlijmen en bij Kasteel Heeswijk. De 
vervuiling van rivieren en beken met zware metalen deed hem uiteindelijk de 

das om.  
 

Eind vorige eeuw werden de Bever en de Otter met veel succes 
geherintroduceerd in ons land. We hoeven ons niet eens meer af te vragen of 

we ze terug gaan zien in Het Groene Woud. Via de Maas en de Dommel heeft 
de Bever zich namelijk bijna ongezien verplaatst tot voorbij Eindhoven en zich 

langs de oevers gevestigd. Niet iedereen is enthousiast over de aanwezigheid 

van de Bever. Deze onovertroffen bouwer van dammen en graver van holen 
neemt onbedoeld waterschappen de regie uit handen. Met een ongelooflijke 

volharding knaagt hij zelfs de dikste bomen langs de waterkant door; ook op 
plekken waar dat beslist niet gewenst is. Zachte houtsoorten (populier en wilg) 

vormen zijn favorieten.  
De Otter is inmiddels vanuit Drenthe en Overijssel aanbeland in de Ooypolder 

bij Nijmegen. Oss en Den Bosch verwachten het dier over niet al te lange tijd te 
mogen verwelkomen binnen de eigen gemeentegrenzen.  

mailto:atuurwerkgroepliempde@home.nl
http://www.natuurwerkgroepliempde.nl/


De spreker, Peter Twisk uit Den Bosch, heeft de komst van de Bever met eigen 

ogen kunnen aanschouwen. Bevers laten zich zelfs binnen de bebouwde kom 
van zijn woonplaats zien!  

 
Peter is vooral bekend als illustrator van zoogdierpublicaties, waarin hij zelfs elk 

detail van een minuscule vleermuizenschedel in een tekening vast weet te 
leggen. Maar hij brengt ook (professioneel) vele uren in het veld door. Zijn 

opgedane kennis weet hij op rustige, maar boeiende wijze over te dragen.  
 

Iedereen is welkom; de toegang is gratis.  


