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Tekening van een bever.   
In het echt hebben we hem niet gespot.   
      
               

 

 

Foto: de afgeknaagde boom linksonder is het spoor van een bever 
 

De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak iets 
bijzonders te zien. Maar….. je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel helpt 
de lezers ook in 2022 om meer te zien, te horen en te beleven.  
Deze week …....beversporen 
 
(door Anny van Kessel, PR-vrijwilliger IVN-BE) 

Op tweede kerstdag gingen veel mensen de natuur in. Wij ook, maar we wilden niet naar een al te 

bekend (en druk) natuurgebied. Daarom kozen mijn man en ik, en IVN-wandelmaatje Leoni, voor 

natuurgebied De Watering, ten zuiden van Luyksgestel. Het was een grijze dag en we verwachtten 

niet al te veel te zien, maar gelukkig viel het allemaal mee. 

Bevloeiingssysteem 

De Watering is een natuurgebied met bijzondere fauna en flora op de grens tussen België en Nederland. Het 

gebied hoort bij Lommel-Kolonie. Het gebied bezit een zeer interessant bevloeiingssysteem, waardoor de 

zandgrond omgevormd wordt tot vruchtbare vloeiweiden. Wij liepen in het gedeeltelijk toegankelijk gebied 

dat door de vele regen van de afgelopen tijd erg drassig was. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lommel-Kolonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeiweide


Houtsnippers 

We moesten goed kijken waar we liepen om geen natte voeten te krijgen. Toch zag Leoni een blauw 

ijsvogeltje vliegen; háár dag was al goed. Even later zagen we een opvallend paaltje. Eerst dachten we dat 

het een wandelpaaltje was met een wit geschilderde bovenkant. Toen we dichterbij kwamen zagen we dat 

het een afgeknaagde boomstam was, want de houtsnippers lagen nog op de grond. We concludeerden dat 

het de sporen van een bever moesten zijn. De afgeknaagde boomstam stond ook vlakbij een beekje, dus het 

was heel logisch dat een bever dat gedaan had. Het beestje knaagt namelijk hout af om een burcht in het 

water te bouwen. Ze bouwen ook vaak een nest in een ondergronds hol. We vonden het allemaal heel 

interessant om te zien. 

Natte en droge kamer 

Bevers bouwen een burcht die uit een holle berg takken bestaat. Deze kan wel tot twee meter hoog worden. 

De ingang bevindt zich onder het water, waardoor ze onbereikbaar zijn voor roofdieren. De burcht heeft een 

'natte kamer'  en een ‘droge kamer’.  In de natte kamer schudt de bever het water uit zijn vacht schudt. In de 

droge kamer legt hij houtsnippers en deze kamer heeft een luchtgat.  Wij hebben natuurlijk ook naar de 

burcht en de bever gezocht in het water, maar konden deze helaas niet vinden. Wel vonden we een paadje 

langs de rivier, waar de bever vaak loopt.  

Dammen 

Bevers leggen soms ook dammen en kanaaltjes tot zo'n 150 meter lang aan. Daarmee kan de 

waterhoogte in de omgeving van de burcht worden gereguleerd, zodat deze constant op dezelfde 

hoogte blijft en de burcht niet onder water loopt. Ook wordt hierdoor 

het foerageergebied vergroot. Het zijn dus echte waterbouwers. Ondanks het grijze weer hadden 

we weer een mooie wandeling en hebben we genoten van al het moois in onze omgeving. 

Info 

Elke twee weken wordt een Natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde Natuurweetjes lezen? Kijk op 

onze website https://www.ivn.nl./afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes 

Wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. Aanmelden kan via de site of stuur 

een mailtje naar secretaris.ivnbe@gmail.com 
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