Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Pen of potlood,
internet, extra
papier

Het gaat beter
met de bever

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je begrijpt waarom de bever
weer terug is in Nederland.
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De bever kwam sinds 1826 in Nederland niet
meer voor, maar nu gelukkig wel weer. Hoe denk
jij dat bevers terug zijn gekomen? Schrijf het op.

Bevers leven bij rivieren,
waar ze hun eigen huis
bouwen: een burcht.
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3

Terugkomen

Ga naar
www.wwf.nl/bron
1. Scroll naar beneden tot je ziet staan:
‘Les 10: Het gaat beter met de bever’.
2. Klik op het plaatje en lees het artikel.

Onderzoek
van Janouk

•

Bevers zijn de grootste
knaagdieren van Europa.

•

Knaagdieren hebben vier
hele scherpe snijtanden, 2
in de bovenkaak en 2 in de
onderkaak.

•

Bevers in Nederland waren
in 1826 uitgestorven.

•

Andere dieren die vroeger
in Nederland leefden: de
bruine beer, de lynx en de
eland. De wolf is inmiddels
teruggekeerd.

•

Bevers knagen tussen de
45 en 70 bomen om per
jaar. Op de plek van die
bomen kunnen dan andere
planten groeien.

•

Het knagen zorgt ervoor
dat er geen bos groeit
langs de rivier. Daar
kunnen dieren wonen die
niet in donkere bossen
leven.

•

In 1988 hebben mensen
bevers uit Duitsland
gehaald om in Nederland
los te laten.

Onderstreep
een weetje
waar je meer
over zou willen
weten.
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Niet meer in Nederland
Kies een dier dat nu in Nederland uitgestorven is.
Zoek over dit dier 3 weetjes op en schrijf ze hieronder.
Gekozen dier:
1.
2.
3.
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De lynx leefde
in de middeleeuwen
in Nederland!

Liedje

Schrijf een kort lied over het dier dat je bij opdracht 4 hebt gekozen
(het hoeft niet te rijmen).
Jouw lied moet duidelijk maken waarom jouw dier goed of bijzonder
is en misschien wel terug moet keren in de Nederlandse natuur.
Schrijf je liedje uit op het extra papier. Verwerk ook de weetjes
van opdracht 4 in je lied.
TIP: Kies een liedje dat je graag luistert en maak jouw tekst op
het refrein van dit lied!

Ja, dat hij weer in Nederland woont
Planten kunnen weer groeien
want hij knaagt zo goed
En hij bouwt een burcht
In de rivier
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Janouk heeft al een
voorbeeld gemaakt op
het refrein van het liedje
‘Als het avond is’ van
Suzan en Freek.
Deze kun je ook
luisteren als inspiratie.

Laat horen
Laat je liedje horen aan je klasgenoten of zing het
thuis onder de douche!

Als je nog niet klaar bent met bevers
De bever is een knaagdier. Welke knaagdieren leven er nog
meer in het wild in Nederland? Zoek plaatjes van deze dieren,
print ze uit en maak er een collage van.

Toekomst-vraag
van Janouk
Nu zijn er 3.500 bevers
in Nederland, maar
kunnen er ook te
veel bevers zijn?
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Ik vind het super dat de bever t’rug is

