
LESBESCHRIJVING DE BEVER: 

INGENIEUR 
VAN DE RIVIER 

Onderwerpen

Vorm en functie van het lichaam van de bever in relatie tot 

zijn leefgebied, beverpoelen, invloed van de bever op zijn 

omgeving, broedhopen, de ringslang.

Doelen

• Leerlingen weten waarom het lichaam van de bever  

zo geschikt is voor een leven in en om de rivier.

• Leerlingen weten hoe de bever met zijn geknaag 

bijdraagt aan goede leefomstandigheden voor andere 

dieren en planten. 

• Leerlingen weten wat een broedhoop/broeihoop is. 

• Leerlingen weten waarom de ringslang graag in de 

buurt van een bever woont. 

Nodig

De volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl:

• Foto bever 

• Clip De bever in het water

• Clip De bever, ingenieur van de rivier

•  Clip Beverpoel, bron van leven

•  Clip De beverfamilie

•  Clip De ringslang 

Introductie

Laat de foto van de bever zien en bespreek een of meer 

van de volgende vragen:

• Wat is dit voor dier? Leeft dit dier in Nederland?

• Is dit een landdier of een waterdier?  

Hoe kun je dat zien? 

In deze les maken de leerlingen nader kennis met de bever 

en zijn leefgebied in Nederland. 

Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op  

het werkblad. 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten na en bespreek eventueel de 

onderzoeksopdracht voor. Laat tot slot de making of clip 

zien. In hoofdstuk 4 van de algemene handleiding staan 

vragen die u hierbij kunt bespreken.



ONDERZOEKSOPDRACHT
De opdracht is om een broedhoop te maken voor een 

ringslang. Dit is erg nuttig omdat er weinig natuurlijke 

broedhopen meer zijn. Wel duurt het voor de kinderen 

lang voordat er resultaat zichtbaar is. Ook is de kans 

aanwezig dat er helemaal geen eieren in de broedhoop 

gelegd worden. Wanneer de kinderen liever een snel en 

goed resultaat willen kunnen ze beter takkenrillen maken. 

Dit is onderdeel 2 van het onderzoeksblad. 

ANTWOORDEN WERKBLAD

1. Het lichaam van de bever

A. 

 

 

 

 

B. De grenzen van zijn territorium markeert de bever met 

geurposten. Die bestaan uit lage hoopjes van modder, 

bladeren en twijgen. Op deze modderhoopjes scheidt 

hij als extra markering bevergeil uit. 

C. Winter: bast van bomen bijvoorbeeld van de wilg en 

populier, zomer: wortels van waterplanten, kruiden.

D. Een bever knaagt om aan zijn voedsel te komen, om 

zijn tanden scherp te houden en om aan hout te komen 

voor zijn bouwwerken.

Lichaamsdeel Kenmerken Functie

1. Vacht heel dik, waterdicht De vacht houdt de bever warm onder water. De bever 
smeert zijn vacht in met vet voor extra warmte. 

2. Vorm van lichaam gestroomlijnd lichaam De gestroomlijnde vorm van zijn lichaam maakt dat hij 
zich snel kan verplaatsen onder water.

3. Staart dik en plat Snel zwemmen, roer, andere dieren weg jagen door 
hard met staart op water te slaan. Regelen van 
lichaamstemperatuur. 

4. Positie ogen, oren 
en neus. 

op één lijn Ogen, oren en neusgaten liggen op één lijn en blijven 
boven water tijdens het zwemmen. De bever kan dus 
tijdens het zwemmen blijven kijken, ruiken en horen. Als 
de bever onderwater zwemt kan hij zijn oren en neus 
afsluiten zodat er geen water in komt.

5. Achterpoten groot, met zwemvliezen De achterpoten zijn groot zodat hij goed water kan 
verplaatsen en snel kan zwemmen. Ook de zwemvliezen 
helpen bij snel zwemmen.
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2. Bever bouwwerken 

A. Bevers veranderen hun leefomgeving op de volgende 

manieren: ze knagen bomen om en creëren daardoor 

open plekken, ze bouwen dammen, ze graven 

gangen en kanalen en ze creëren meer verschillen in 

stroomsnelheid. 

B. Dankzij de bevers neemt de biodiversiteit toe. Ze 

knagen bomen om en creëren zo meer licht en ruimte 

zodat planten die in dichtbegroeide bossen niet kunnen 

overleven hier wel de ruimte krijgen. Het extra dode 

hout trekt allerlei insecten en dus ook insecteneters. 

Daarnaast verleggen ze waterlopen en laten zo meertjes 

ontstaan met lage stroomsnelheid. Door deze acties 

neemt de variatie aan planten en dieren toe in gebieden 

waar veel bevers voorkomen. Ook de beverburchten 

bieden onderdak aan allerlei dieren bijvoorbeeld muizen 

en ratten.

C. De bever past als een ingenieur zijn omgeving aan 

zijn wensen aan. Door dijken en dammen te bouwen, 

kanalen te graven en te knagen lost hij zijn problemen 

op, zodat het landschap past bij de manier waarop hij 

wil leven. 

3. Beverpoel: bron van leven

A. Door het bouwen van een dam ontstaat een beverpoel. 

De beverpoel zorgt er voor dat de ingang van zijn 

burcht of oeverhol veilig onder water ligt.

B. Het water wordt opgestuwd en gaat langzamer 

stromen of zelfs stilstaan.

C. Amfibieën, reptielen, libellen en vlinders. Voor jonge 

vissen is de poel, met alle takken en boomkronen die  

in het water vallen, een veilige schuilplek. 

4. Beverfamilie 

A. Een beverfamilie bestaat uit een mannetjesbever,  

een vrouwtjesbever en een of meer jonge bevers. 

B. De ingang is niet toegankelijk voor roofdieren en de 

bever kan ongezien van en naar huis. 

C. De ingang ligt lager dan de ketel (kamer) waar ze 

wonen. De ketel ligt boven water. Die ruimte ligt boven 

water. Jonge bevers gaan pas naar buiten als ze zwaar 

genoeg zijn anders kunnen ze niet diep genoeg duiken 

om de ingang te bereiken. 

5. Ringslangen 

A. Een ringslang eet kikkers, visjes, waterinsecten.

B. Een ringslang kan langer dan een meter worden.

C. De gele vlekken aan de zijkanten van zijn kop lijken  

op een ring. 

D. Een broedhoop is een hoop van plantaardig materiaal. 

In dit materiaal legt de ringslang eieren. Door de 

rotting van het materiaal (broei), stijgt de temperatuur 

waardoor de eieren zich kunnen ontwikkelen. 

E. In de beverpoel is er veel te eten voor de ringslang: 

kikkers, visjes en waterinsecten. De beverdammen en 

burchten zijn door de warmte geschikt als broedhoop. 
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