
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Bevers in de Millingerwaard  

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Oost-Gelderland ligt het natuurgebied de 
Millingerwaard. Hier kun je het grootste knaagdier 
van Europa vinden; de bever. De tanden van de 
bever groeien altijd door en daarom moet hij 
constant blijven knagen. Maar hij knaagt niet 
zomaar, met alle afgeknaagde takken en 
boomstammen heeft hij een doel. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren en hun leefomgeving  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 De Rijn en de Waal 
2 De reuk  
3 Ze zijn ooit uitgezet door een boer  
4 Aspirine  
5 Voedsel, het bouwen van de burcht en het 
korthouden van zijn tanden.   
6 5 à 6    
7 Aan de afgeknaagde punten aan de takken 
8 Om het waterpeil hoog te houden, zodat hij 
overal heen kan zwemmen 
9 Onder water 
10 Om roofdieren buiten te houden 
Verdiepingsvraag 
De beverterritoria zijn er groot (een teken dat er 
per oppervlakte-eenheid niet zoveel te eten te 
vinden is) en in dode bevers wordt erg veel 
cadmium in de lever en de nieren aangetroffen, 
afkomstig uit de wilgenbast die het 
hoofdbestanddeel van hun dieet in de Biesbosch 
uitmaakt. Wilgen concentreren dit zware metaal 
uit de bodem. 

Kijkvragen 
 
1 Op de kruising van welke twee rivieren ligt de 
Millingerwaard? 
 
2 Welk zintuig van de bevers is het best ontwikkeld? 
A. Het zicht 
B. Het gehoor 
C. De reuk 
 
3 Vul in: voorpoten / graven / tanden / knagen / 
achterpoten / geschubde 
De bever heeft een platte ……………… staart en vrij 
korte poten. Aan zijn ……………… heeft hij 
zwemvliezen waarmee hij zich makkelijk door het 
water kan bewegen. Aan de …………………… heeft hij 
scherpe nagels waar hij heel goed mee kan ………… . 
De ……………… van de bever groeien altijd door, 
daardoor moet hij aan takken ………………. om ze 
weer te laten slijten.  
 
4 Waarvoor werd het laagje onder de wilgenbast 
vroeger gebruikt? 
5  De bever gebruikt takken voor drie doeleinden. 
Welke drie? 
 

 
 
6 Hoeveel bevers leven er in een burcht? 
7 Waaraan herken je een beverdam? 
8 Waarom bouwt de bever dammen? 
 
9 Waar zit de ingang van de burcht? 
10 Waarom zit de ingang op die plek? 
 
Verdiepingsvraag 
Sinds 1826 werden er geen bevers meer in 
Nederland gezien. Rond de jaren 90 werden er weer 
bevers uitgezet in de Biesbosch. Deze hadden het 
niet makkelijk om twee redenen. Zoek op welke. 
 

© NTR 2018 
 
 

 Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Bevers in de Millingerwaard  

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Oost-Gelderland ligt het natuurgebied de 
Millingerwaard. Hier kun je het grootste knaagdier 
van Europa vinden; de bever. De tanden van de 
bever groeien altijd door en daarom moet hij 
constant blijven knagen. Maar hij knaagt niet 
zomaar, met alle afgeknaagde takken en 
boomstammen heeft hij een doel. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren en hun leefomgeving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘Bevers en hun leefomgeving’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken biologie en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Bos en natuurbeheer 
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Aquatische ecologie 
Bos en natuurbeheer 
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