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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Lezing “Bevers in Brabant” 

Datum         : donderdag 20 oktober 2022 

Aanvang     : 20.00 uur 

Einde           : 22.00 uur 

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

Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert Natuurwerkgroep Liempde 
een lezing over “Bevers in Brabant”. Ecoloog Marcel Cox en 

natuurfilmer Evert Houniet nemen ons mee in het geheimzinnige leven 
van deze ijverige knagers. 

 
Dertig jaar geleden werden Bevers geherintroduceerd in ons land, waar ze 

begin 19e eeuw compleet uitgeroeid waren. De Biesbosch vormde het nieuwe 
leefgebied voor Bevers uit (voormalig) Oost-Duitsland. Het duurde vrij lang 

voordat ze zich er echt settelden en voor nageslacht zorgden. Vanaf 2000 ging 
het echter snel. Bevers trokken de grote rivieren op en van daar gingen ze 

stroomopwaarts het land in. In Noord-Brabant worden ze gespeurd op de 
Dommel, de Aa en elke riviertje en sloot van enige omvang. Ze vertonen zich 

zelfs in het centrum van Den Bosch, Eindhoven en Boxtel!  

 
De Bever is het grootste knaagdier dat we kennen in Europa. Een volwassen 

exemplaar weegt zo’n 30 kg en is bijna 1 meter lang met een grote, platte 
staart. Het is bijna ongelooflijk dat een dier met dit grote formaat zich zó goed 

voor mensen verborgen kan houden. Omdat hun leven zich grotendeels in de 
nacht afspeelt, krijgen we de dieren niet vaak te zien. Maar ze laten hun 

onmiskenbare sporen overal achter. Met hun grote, beitelvormige tanden 
knagen ze zelfs de grootste bomen om, en slepen de takken als voedsel en 

bouwmateriaal mee naar hun burcht. Met hun sterke voorpoten graven Bevers 
diepe gangen in oevers, waarbij ze zich zelfs niet door kleilagen tegen laten 

houden.  
Ecoloog Marcel Cox houdt zich beroepsmatig bezig met diersoorten in en langs 

het water. Als geen ander kan hij ons meenemen in het verborgen leven van 
Bevers. Evert Houniet is een fanatieke natuurliefhebber uit Eindhoven, die al 

vele bijzondere diersoorten vastlegde op zijn wildcamera’s. Zijn opnames van 

Bevers rond Eindhoven en Valkenswaard zijn zonder meer opmerkelijk te 
noemen.  

 
Iedereen is welkom; de toegang is gratis.  
Foto Bever © Evert Houniet. Mag gebruikt worden met bronvermelding.  
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