
36. Bevers

Sam en Anne verbleven weer aan zee, maar het waaide en regende zo hard

dat er van een dagje strand geen sprake kon zijn. Ze begonnen zich te ver-

velen. “Waarom gaan wij niet naar het Imaxtheater?” stelde mama voor. “Ik

heb hier het programma; kies maar een film uit”. Na wat discussie viel de

keus op een film over bevers in Amerika. Ze namen de tram naar de stad, en

gelukkig waren er nog kaarten te koop. Het beeldscherm was enorm groot,

zodat zij het gevoel hadden zich tussen de bevers te bevinden.

Uiteraard zagen ze ook hoe de be-

vers hun dammen maakten. Met gro-

te verwondering keken ze hoe ze

met hun knaagtanden bomen velden,

om ze dan door het water naar de

bouwplaats te slepen. Als de dam

eenmaal klaar was, begonnen ze een

burcht te maken. Dat is een soort

huis boven water, maar met de in-

gangen onder water zodat het tegen

beren en andere vijanden beschermd was. “Knap, zeg!” vond Sam.

“Maar waarom maken ze een dam?” Anne snapte het niet helemaal. “Bevers

zijn goede zwemmers”, legde mama uit, “en hebben vrij diep water nodig.

Door een rivier af te dammen maken ze een soort stuwmeer en voelen ze

zich veiliger”. Toen papa later hun verhaal hoorde, had hij een vraag voor ze:

“Weten jullie hoe lang de grootste beverburcht is?” Sam deed een gok: “tien

meter?” “Lang niet in de buurt” lachte papa, “je zult het niet geloven, maar

in Canada hebben ze er vanuit een satelliet een ontdekt die 850 meter lang

is!” “Maar dat kan een stel bevers toch niet!” protesteerde Sam. “Neen, jon-

gen, dat schijnt het werk van generaties bevers te zijn. Misschien zijn ze er

al dertig jaar mee bezig en breiden ze hun burcht steeds verder uit”.

“Zijn er bevers in Nederland?” vroeg Anne benieuwd. “Gelukkig wel, maar

alleen omdat ze vanuit andere landen hier naartoe gebracht zijn. Er zijn een

aantal plaatsen waar bevers te zien zijn: in Flevoland en in de Biesbosch bij-

voorbeeld”. “Nou dat is wel iets voor volgend jaar”, vond mama. Die nacht

droomde Anne dat zij onder water zwom en in een beverburcht kwam. Sam

was van plan foto’s van bevers te maken als hij de kans kreeg!
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Afbeelding: animals.howstuffworks.com/mammals/beaver-dam.htm


