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Een dode bever uit de 
Nieuwe Maas bij het 
Noordereiland 
Kees Moeliker  [conservator, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; moeliker@hetnatuurhistorisch.nl]

Erwin J.O. Kompanje  [honorair conservator zoogdieren, Natuurhistorisch Museum Rotterdam; erwinkompanje@me.com

Op 4 juni 2012 kreeg de 
Dierenambulance Zuid-Holland 

Zuid ’s avonds een melding van 
een dode bever (Castor fiber) die in 
de Nieuwe Maas dreef ter hoogte 
van de Prins Hendrikkade op het 
Noordereiland in Rotterdam. Het 
dode dier werd geborgen en met een 
zogenaamde chipreader uitgelezen. 
De bever bleek geen onderhuidse 
chip te hebben, wat bij veel uitge-
zette bevers wel het geval is. De vol-
gende morgen werd het kadaver aan 
Het Natuurhistorisch overgedragen.
   Hoewel het museum enige dagen 
stevig naar de rottende bever stonk, 
kreeg de aanwinst een warm wel-
kom. De eerste aanblik ontlokte de 
tweede auteur van dit stukje zelfs de 
uitspraak: Nice beaver! Het was dan 
ook de eerste bever uit Rotterdam-
centrum die het museum ooit binnen-
kreeg. Dankzij de groeiende popu-
latie in de Biesbosch, duiken bevers 
steeds vaker op in rivieren ten zuiden 
en oosten van Rotterdam, zoals de 

Oude Maas, de Lek en de Noord. 
Waarnemingen en vondsten in de 
Nieuwe Maas ten westen van de Van 
Brienenoordbrug waren er nog niet.

Sectie
De bever is een vrouwtje, met een 
lengte van 106 centimeter van kop 
tot staartpunt. Hoewel het kadaver in 
een beginnende toestand van ontbin-
ding verkeerde, waren alle inwendi-
ge organen nog goed te beoordelen. 
Het dier verkeerde in een goede voe-
dingstoestand met normale verdeling 
van buikvet en onderhuids vet. De 
spieren waren goed ontwikkeld, er 
was geen spraken van spierverlies 
door voedseltekort of ziekte. Hart en 
longen verkeerden 
in goede toestand. 
Mogelijk was er spra-
ke van verdrinking 
gezien de extreem 
‘natte’ toestand van 
de longen. Dit zou de 
doodsoorzaak kun-
nen verklaren, mede 
omdat de maag goed 
gevuld was met een 
brei die leek op fijn 
gehakte spinazie. 
Het onderste deel 
van de endeldarm 
was gevuld met ‘kant 
en klare’ keutels, 
hetgeen op een meer 
acute dood zou kun-
nen wijzen. Ook de 
urineblaas was nog 
gevuld met heldere 
urine.  De baarmoe-
der was leeg, slap 
en samengetrokken. 
De beide eierstokken 
leerden ons dat deze 
bever een lang en 
vruchtbaar leven had 
geleefd: ze oogden 

oud en ingedroogd. De klieren tus-
sen anus en vulva bevatte een grote 
hoeveelheid castoreum (doorgaans 
‘bevergeil’ genoemd) dat bij het 
losprepareren van de huid in ruime 
mate naar buiten stroomde. Het had 
een bruingrijze kleur.  Ondanks de 
geur van verrotting die rond de bever 
hing, rook het bevergeil nog zoetig 
en aangenaam. Het gebit vertoonde, 
gezien de gevorderde leeftijd van het 
dier, normale slijtage van tanden en 
kiezen. Al met al een ‘gezonde oude 
bever’, zij het dat ze dood was. 
   De beverhuid zal als balg gecon-
serveerd worden en het skelet zal er 
los in een doos bij bewaard worden. F
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GDe eerste Rotterdamse bever op de snijtafel. 
(Kees Moeliker)


