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Bever op de
Drentse hei?

Dinsdag 4 mei 2010 kreeg ik een melding dat er een bever zou
zitten in een ven op het Molenveld. Dit is een heidegebied in
het zuidoosten van Drenthe, tussen de plaatsen Odoorn en
Exloo. Uiteraard ben ik meteen gaan kijken en al snel conclu-
deerde ik dat het inderdaad een bever was. 
Op het heidegebied bevindt zich een vennetje, niet erg groot en
niet erg diep. Met andere woorden: ongeschikt voor een bever.
De bever is afkomstig uit het beekdalgebied van de Hunze, dat
zo’n drie kilometer verderop ligt en waar de laatste jaren be-
vers zijn uitgezet. Het is erg uitzonderlijk dat een bever een
zandrug zo ver opgaat. 
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Een vogelnestje 
met 
rode bessen

Ik houd van kleine biotopen. Mijn tuin is zo’n biotoop. Ogenschijnlijk
onverzorgd, maar vol leven met wilde planten, verborgen hoekjes,
niet aangeharkt, maar juist wat ruig. 
Er staan aalbessenstruiken in, juist die mooie rode. Helaas zijn ze
niet bedoeld voor de merels. Ze worden dan ook na de bloei met net-
ten ingepakt. Omdat de bessen niet gelijktijdig rijp worden, oogst ik
ze in verschillende periodes. De laatste struiken waren op 2 augus-
tus aan de beurt. Wie schetst mijn verbazing dat in een wirwar van
takken zich een vogelnestje bevindt vol met rode bessen. Wie is de
verzamelaar? Een vogel doet zo iets niet. Boeken zoals een dierspo-
rengids erbij gehaald, geen antwoord op mijn vraag. Ik kreeg een tip:
zowel bosmuizen als rosse woelmuizen leggen voedselvoorraden aan
en zij kunnen ook goed klimmen. Het zou zeker kunnen, zeggen me-
dewerkers van de Zoogdiervereniging. Maar ook zij weten het niet
zeker. Wat ik wel weet, is dat ik regelmatig een muisje op het terras
zie lopen op zoek naar kaaskorstjes. Dus het zou kunnen.
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