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DE BEVERS VAN TEXEL EN 
SCHIERMONNIKOOG
HIDDE BAKKER, HIDDECBAKKER@HOTMAIL.COM

Samenvatting
Op 1 april 2018 werd een humerusfragment gevonden op het Noordzeestrand van Texel. Op 
basis van morfologie en afmetingen wordt dit fragment gedetermineerd als afkomstig van een 
Euraziatische bever, Castor fiber Linnaeus, 1758. Tevens wordt er in dit artikel melding gemaakt 
van een femurfragment van het Noordzeestrand van Schiermonnikoog. Dit fragment is op 27 
oktober 2017 gevonden door Nils Diephuis uit Eelde. Op basis van morfologie en afmetingen 
wordt ook dit skeletelement gedetermineerd als Castor fiber. Dit zijn de eerste meldingen 
van beverresten die gevonden zijn op de Nederlandse Waddeneilanden. De vondsten worden 
beschreven en afgebeeld, en ook wordt kort de verspreiding en het leefgebied van de Eurazia-
tische bever beschreven.

Abstract
On 1 April 2018, a humerus fragment was found on the North Sea beach of Texel. Based on its 
morphology and size, the specimen is attributed to the Eurasian beaver, Castor fiber Linnaeus, 
1758. Second in this article, a report is made of a femur fragment from the North Sea beach 
of Schiermonnikoog. This fragment was found in October 2017 by Nils Diephuis from Eelde. 
Based on its morphology and size, this specimen also is identified as Castor fiber. These are the 
first fossil records of beavers from the Dutch Wadden Sea islands. The specimens are described 
and depicted, followed by a short discussion on the distribution and habitat of the Eurasian 
beaver.
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Figuur 1. Humerusfragment van een bever, Castor fiber Linnaeus, 1758, afkomstig van het 
Noordzeestrand nabij strandpaal 17 op Texel, gezien vanaf de craniale en caudale zijde.

Humerus fragment of Castor fiber Linnaeus, 1758, found along the North Sea shore near 
beach pole 17 on Texel, shown in cranial and caudal view.
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DE VONDST
Op zondag 1 april 2018 maakten wat vrienden en ik 

een strandwandeling van paal 17 richting paal 15 op het 
Noordzeestrand van Texel. Al vrij snel wees mijn vriendin 
een botje aan. Op dat moment wist ik niet wat we gevonden 
hadden. Ik ben opgegroeid op Texel en op de stranden liggen 
regelmatig recente resten van meeuwen en andere zeevogels. 
Dit botje deed me daar vaag aan denken, maar het klopte niet 
helemaal. Bij Ecomare, de zeehondenopvang en tevens het 
museum met de grootste pleistocene zoogdiercollectie van 
het eiland, werd humerusfragment van zeehond geopperd. 
Ik had echter ook een foto van het bot op de Facebookpa-
gina van de WPZ geplaatst, waarop Ivan van Marrewijk 
het determineerde als bever. Om uitsluitsel te krijgen heb 
ik Bram Langeveld gemaild waarop ik werd uitgenodigd 
om te komen vergelijken in het depot van het Natuurhis-
torisch Museum Rotterdam (NMR). Bram schatte op basis 
van foto’s in dat het om een bever moest gaan. Toen we een 
humerus van een zeehond (collectie Bakker nummer HB 17) 
ernaast hielden, die overigens een stuk groter was, bleken de 
overeenkomsten opvallend. Toch waren er een aantal details 
anders zoals de diepe inkeping voor het gewricht aan de cra-
niale zijde. Toen Bram er een beverhumerus (collectienum-
mer 9990-3159) bij had gezocht bleek het een match te zijn. 
Een verklaring voor de overeenkomsten tussen de humerus 
van zeehond en bever kan gevonden worden in de aquatische 
levensstijl van beide zoogdieren.

Het botje (Fig. 1) betreft dus een distale helft van een 
humerus van een Euraziatische bever, Castor fiber Linnae-
us, 1758 van het Noordzeestrand van Texel. Dit is de eerste 
bever van Texel die vermeld wordt in de literatuur.

Nils Diephuis uit Eelde vond op 27 oktober 2017 een 
femurfragment (Fig. 2) op het Noordzeestrand, paal 6, van 
Schiermonnikoog. Deze vondst is vergeleken met de femur 
van een bever (collectienummer TX 002 AV) uit de collectie 
van de eerste auteur en werd op basis daarvan ook gedeter-
mineerd als bever, Castor fiber. Dit betreft de eerste melding 
van een beverrest van het strand van Schiermonnikoog.

LOCATIE
Het humerusfragment werd op 1 april 2018 gevonden 

nabij strandpaal 17 op het Noordzeestrand van Texel; coör-
dinaten 53.080223, 4.733785. In het jaar 2015 vond op dit 
strandvlak een zandsuppletie plaats waarbij ongeveer 4 mil-
joen kubieke meter zand werd gebruikt. Dit zand is afkom-
stig van een locatie 11 km uit de kust van Texel (Fig. 3). Het 
is goed mogelijk dat het humerusfragment met dat zand of 
het zand van eerdere suppleties mee naar de kust gekomen is.

Op het Texelse strand wordt met enige regelmaat botmate-
riaal uit het Laat-Pleistoceen aangetroffen (Missiaen, 2012). 
Nabij strandpaal 17 werd in maart 2018 een geweifragment 
van het reuzenhert gevonden door Mare Histra van Texel en 
op 5 oktober 2018 ook een exemplaar door de eerste auteur. 
Twee kilometer ten zuiden van dit strand vonden Abie en 
Dick Bruinenberg uit Heerenveen in 2017 een ribfragment 
van een steppewisent op het strand. Ook is er in 2013 een stuk 
onderkaak met kiezen van een wolharige neushoorn aange-
troffen door Ruud Blok nabij strandpaal 12. Dit zijn enkele 

voorbeelden van de typische ijstijdiconen van het Texelse 
strand. Algemener zijn de recente en subfossiele botvondsten 
die waarschijnlijk afkomstig zijn van de scheepvaart.

Schiermonnikoog heeft geen zandsuppletiegeschiede-
nis. Door het afsluiten van de Lauwerszee in 1969 zijn de 
zeestromingen sterk veranderd, waardoor er bij dit eiland 
sprake is van zandaangroei in plaats van afslag. Ondanks 
de afwezigheid van suppleties worden er regelmatig botten 
aangetroffen op het strand. In de afgelopen drie jaar zijn er 
meerdere resten van edelherten, steppewisenten, rendieren 
en walrussen gevonden. Ten westen van Schiermonnikoog 
ligt een diepe geul die Zoutkamperlaag word genoemd; het 
is mogelijk dat de fossiele resten hieruit opgewerkt worden 
door de getijden.

Alhoewel er op de Waddeneilanden minder vaak pleis-
tocene vondsten worden gedaan dan op de Zandmotor, 
Ter Heijde/Hoek van Holland of Maasvlakte 1 en 2, wil ik 
zoekers van pleistocene resten erop attent maken dat zoeken 
op minder bekende stranden zeker interresant kan zijn.

METHODE 
De morfologische kenmerken van de skeletelementen zijn 

vergeleken met die van vergelijkbare grootte in de verge-
lijkingscollectie van het NMR, de collectie van de eerste 
auteur en literatuur (Pales & Lambert, 1971). Op deze wijze 
is geprobeerd vast te stellen aan welke diersoort de skeletele-
menten toebehoorden. De afmetingen zijn genomen met een 
schuifmaat met een nauwkeurigheid van 0,1 mm naar Von den 
Driesch (1976) en worden hier weergegeven in Fig. 4 en 5.

BESCHRIJVING 
Het humerusfragment (coll. no. HB 41 TX, collectie Bak-

ker; Fig. 1, Fig. 4 en Tabel 1) betreft een licht gerold distaal 
stuk. Het is egaal bruin van kleur, ook op de breukzijde. De 
breuk lijkt tevens iets afgerond te zijn. Verder vertoont het 
humerusfragment oppervlakkige barstjes in de lengterichting.

Het femurfragment (geen nummer, collectie Diephuis, Fig. 
2, Fig. 5 en Tabel 2) lijkt niet gerold. Het distale gewricht 
ontbreekt en de caput femoris is beschadigd. Dit stuk is 
zwart van kleur, ook op het breukvlak, en laat barsten in de 
lengterichting zien.

BEVERS OP DE WADDENEILANDEN
Na het Weichselien, zo’n 9000 jaar geleden, kwam de 

droogliggende Noordzeebodem onder water te staan en 
ontstond het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Langs de 
nieuwe kustlijn van Nederland, aan het eind van het Atlan-
ticum zo’n 6000 jaar geleden, lag een lange rij aaneenge-
sloten hoge zandbanken die strandwallen worden genoemd. 
Deze braken, door de nog stijgende zeespiegel, op meerdere 
plekken door waarna het lager liggende gebied erachter 
onder water kwam te staan. Zo ontstond de Waddenzee en 
haar eilanden. Door zeestromen en getijdenwerking werd se-
diment afgezet en afgeslagen waardoor eilanden ontstonden, 
verplaatst werden of verdwenen. Enkel De Hoge Berg op 
Texel is een stuwwal, ontstaan in het Saale-glaciaal, die niet 
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Figuur 2. Femurfragment van een bever, Castor fiber Linnaeus, 1758, afkomstig van het Noordzeestrand op 
Schiermonnikoog, gezien vanaf de craniale en caudale zijde.

Femur fragment of Castor fiber Linnaeus, 1758, found along the North Sea shore on Schiermonnikoog, shown in cranial and 
caudal view.
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Figuur 3. Kaart van Texel en de 
aangrenzende Noordzee. Het rode vak met 
aanduiding L17H is het herkomstgebied 
van de meest relevante zandsuppletie van 
strandpaal 17 (17).

Map of Texel and the adjacent North Sea. 
The source area of   the most relevant sand 
replenishment is indicated with red square 
L17H. Beach pole 17 is indicated with 17.

Meting mm Meetpunt

A 19 Craniale zijde

B 26,2 Caudale zijde

C 7 Laterale zijde

Figuur 4. Metingen (naar Von den 
Driesch, 1976) die zijn genomen aan het 
humerusfragment van Texel. 
A: Craniale zijde; 
B: Caudale zijde; 
C: Laterale zijde. 

Measurements (after Von den Driesch, 1976) 
taken on the humerus fragment from Texel. 
A: Cranial side; 
B: Caudal side; 
C: Lateral side.

Tabel 1. Maten van het humerusfragment 
van Texel, conform de schematische 
tekening in Figuur 4.

Measurements of the humerus fragment 
from Texel, after the schematic drawing of 
Figure 4.
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Figuur 5. Metingen (naar Von den 
Driesch, 1976) die zijn genomen aan het 
femurfragment van Schiermonnikoog. 
D: Breedte van het proximale eind; 
E: Breedte van de Trochanter tertius.

Measurements (after Von den Driesch, 
1976) taken on the femur fragment from 
Schiermonnikoog. 
D: Breadth of proximal end; 
E: Breadth of Trochanter tertius.

Tabel 2. Maten van het femurfragment 
van Schiermonnikoog, conform de 
schematische tekening in Figuur 5.

Measurements of the femur fragment from 
Schiermonnikoog, after the schematic 
drawing of Figure 5.

Meting mm Meetpunt

D 45,5 Craniale zijde

E 29,2 Caudale zijde
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verplaatst is. 15 meter boven NAP is een zeer geringe hoogte 
en het is niet ondenkbaar dat deze bij het ontstaan van het 
waddengebied wel eens overstroomd is door de Noordzee. 
Door deze turbulente geschiedenis is het onwaarschijnlijk dat 
landzoogdieren zich in stand zouden hebben gehouden op de 
Waddeneilanden.

Volgens Van Wijngaarden (1966) werd de laatste Neder-
landse bever in 1825 gedood langs de IJssel. Wanneer de 
dieren precies verdwenen zijn uit het waddengebied is ondui-
delijk; ze hebben in ieder geval niet op de huidige Wad-
deneilanden in het wild geleefd, omdat de zandplaatachtige 
Waddeneilanden aan het begin van hun ontstaan waarschijn-
lijk geen goede habitat waren voor bomen en bevers.

Toch was de bever in de jaren vijftig nog op Texel te 
vinden. De Texelse Courant van 9 juni 1951 maakt melding 
van maar liefst drie beverfokkerijen (Oudeschild, Oosterend 
en Nieuweschild). Op 27 juni 1951 werd melding gemaakt 
van twee ontsnapte bevers waarvan één gedood werd door 
een boer die meende met een zeer grote rat van doen te heb-
ben. Er zijn geen literatuurmeldingen van bevers op andere 
Nederlandse Waddeneilanden gevonden.

VERSPREIDING VAN DE 
EURAZIATISCHE BEVER

Ooit kende de Euraziatische bever, Castor fiber, een grote 
verspreiding over Eurazië. Ze werden sinds 1700 steeds 
intensiever bejaagd voor hun vacht, vlees en castoreum, 
een afscheiding van de castorklier die door het dier wordt 
gebruikt voor het invetten van de vacht (Kitchener, 2001). 
De mens gebruikt deze stof voor parfums en smaakstoffen. 
Deze bejaging betekende bijna het einde van de Euraziati-
sche bever. Aan het begin van de 20e eeuw leefden er alleen 
nog enkele geïsoleerde populaties in Duitsland, Frankrijk, 
Wit-Rusland en Rusland (Batbold et al., 2017). Door het 
verbieden van de jacht, beschermen van leefgebieden en 
herintroducties is de bever op veel plekken in Europa terug-
gekeerd. Enkele bronnen beschrijven dat de bever inmiddels 
weer alle gebieden zou bewonen waar hij oorspronkelijk 
voorkwam (Halley et al., 2012). De populaties in Azië 
blijken echter klein te zijn en herintroducties lijken daar niet 
het gewenste effect te hebben gehad. Ook is de bever niet 
teruggekeerd in Portugal, Italië en het zuiden van de Balkan. 
Groot-Brittannië is bezig met de herintroductie. Van de bever 
worden negen ondersoorten erkent (Batbold et al., 2017; Da-
nilov et al., 2011c). Castor fiber birulai Serebrennikov, 1929, 
is met een totaal geschatte populatie van 700 individuen en 
slechts één bekend leefgebied (op de grens tussen China en 
Mongolië) de meest bedreigde ondersoort. Toch vergaat het 
de bever goed in Europa. In 2006 werd de wereldpopulatie 
op 639.000 geschat waarop het dier in 2008 het label ‘Least 
Concern’ kreeg op de rode lijst van bedreigde diersoorten 
van het IUCN (Batbold et al., 2017).

SURVIVAL OF THE FITTEST 
In 1937 werd de Noord-Amerikaanse bever, Castor cana-

densis Kuhl, 1820, geïntroduceerd in Finland om de toen al 
sterk gereduceerde Castor fiber populaties te helpen (Allen-

dorf & Lundquist, 2003). Het zal weinig effect hebben gehad. 
Beide dieren hebben een verschillend aantal paren chromo-
somen waardoor ze zich niet met elkaar kunnen voortplanten 
(Horn et al., 2011). Destijds werd er maar één soort bever 
erkend. Pas in 1973 is door de genetische wetenschap een 
belangrijk verschil aangetoond tussen de twee soorten. Helaas 
is deze uitheemse bever voor die ontdekking ook op andere 
plekken in Europa uitgezet (Parker et al., 2012). 

Volgens het competitieve uitsluitingsprincipe van Gause 
kunnen twee diersoorten met een identieke ecologische 
niche niet samen blijven bestaan (Gause, 1934). Dankzij het 
introductieprogramma van 1937 hebben we nu een mooi 
praktijkvoorbeeld hiervan. 

De uitzettingsgebieden betroffen Finland, Rusland, Polen 
en Oostenrijk (Parker et al., 2012). In al deze gebieden zijn 
later ook Euraziatische bevers uitgezet om de inheemse po-
pulaties te helpen. Opvallend is dat dit in Polen en Oostenrijk 
heeft geleid tot het uitsterven van de Noord-Amerikaanse 
bever. In Finland en Rusland dreigde het tegenovergestelde 
te gebeuren. Daar worden Castor canadensis populaties door 
menselijk ingrijpen zo klein mogelijk gehouden (Parker et 
al., 2012).

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat beide 
soorten geen identieke ecologische niche bezetten. De 
Euraziatische bever lijkt het beter te doen in warme gebie-
den en Castor canadensis in een koudere habitat. Dit is te 
verklaren doordat het leefgebied van Castor canadensis iets 
noordelijker ligt dan dat van Castor fiber. Daarnaast zorgt 
de Golfstroom ervoor dat het in Europa warmer is dan in 
Noord-Amerika op gelijke geografische breedte. Ook lijkt 
het erop dat beide soorten al vanaf het Laat-Mioceen (7,5 
miljoen jaar geleden) gescheiden van elkaar leven, wat een 
behoorlijk lange periode is voor de dieren om zich zo goed 
mogelijk aan te passen aan hun eigen continent (Horn et 
al., 2011). In de tussenliggende periode zouden de dieren 
zich van het ene naar het andere continent verspreid kunnen 
hebben over de Beringlandbrug. Uitwisseling over deze 
landbrug is alom bekend van vele diersoorten. Er is echter 
geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat dit ook voor de 
twee bever soorten geldt.

REFUGIA
Refugia (enkelvoud: refugium) is een term die veel 

gebruikt wordt in de literatuur over pleistocene zoogdie-
ren. Een refugium is een gebied waarin een geïsoleerde 
populatie zich staande weet te houden terwijl de diersoort 
in de rest van zijn oorspronkelijk leefgebied verdwenen is. 
De bever hoort thuis in een gematigd of boreaal klimaat. 
Verder dient er voldoende stromend water en vegetatie 
aanwezig te zijn (Kurstjens & Niewold, 2011). Tijdens de 
glacialen was het waarschijnlijk over het algemeen te droog 
en boomloos voor Castor fiber in ons gebied. Het Iberisch 
schiereiland, Italië en het Balkanschiereiland waren zijn 
refugia waarna de bever zich in het Holoceen weer noord-
waarts verspreidde (Horn et al., 2011). Daarom worden 
fossiele vondsten uit Nederland regelmatig geplaatst in het 
Vroeg-Holoceen.
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Toch zijn er ook beverfossielen bekend van de vindplaats 
Holt und Haar, een zuigput op de grens tussen Nederland en 
Duitsland. Alle dieren die hier gevonden zijn worden toege-
schreven aan een ongemengde Weichselien fauna (Meijer, 
2001); dit omdat dateringen zijn uitgevoerd op enkele 
mammoet- en rendierbotten en de fossielen uit een specifieke 
aardlaag afkomstig zijn. Gedurende het Weichselien bereikte 
het landijs Nederland niet. Tevens zijn van deze vindplaats 
meerdere dieren bekend die in- of nabij het water leven zoals 
bijvoorbeeld de desman (Meijer, 2001). Mol et al. (2008) 
benoemen een dijbeen van een bever opgevist nabij de Brui-
ne Bank waarvan op basis van de 14C-datering gesteld mag 
worden dat deze uit het Laat-Pleistoceen afkomstig is.

CONCLUSIE
Op basis van de morfologische kenmerken en afmetingen 

kan worden vastgesteld dat het humerusfragment van Texel 
toebehoorde aan de Euraziatische bever, Castor fiber. Het is 
de eerste beschreven vondst van een bever van de Waddenei-
landen. De ouderdom en herkomst zijn lastig in te schatten. 
Het humerusfragment van Texel zou theoretisch afkomstig 
kunnen zijn van exemplaren van de fokkerijen die in de jaren 
50 van de twintigste eeuw op het eiland stonden. Aangezien 
de vondstlocatie een opgespoten strand betreft en het stuk 
duidelijk een fossiel uiterlijk heeft lijkt de Noordzeebodem 
als herkomst gebied waarschijnlijker. In dat geval stamt het 
skeletelement uit een tijd waarin de Noordzee een rivieren-
delta was waar bevers konden leven; het vroege Holoceen is 
het meest waarschijnlijk.
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