
‘t WEETPUNT 

Develpad 169 

3335 AR Zwijndrecht 

 

Openingstijden 

Woensdag middag 

Zaterdag middag 

Zondag middag 

Van 13.00 — +17.00 uur 

 

Onder voorbehoud van aanwezigheid v. gastvrouwen en –heren. 

 

www.natuur-zw.nl 

 

EXPO 
‘de bever 

en zijn omgeving’ 

 

Welkom in ‘t Weetpunt 

Zwijndrecht 



Aanleiding voor de EXPO over Bevers en hun omgeving 

is de vondst van een dood exemplaar. 

 

Deze kwam in het bezit van  

de coördinator van de  

WG Natuuronderhoud ZW  

en — mocht worden opgezet. wauw..! 

Een opgezette Bever in ‘t Weetpunt  ! 

 

‘t Weetpunt in ‘t Arboretum Munnike Park is o.a. bedoeld 

om mensen, van alle leeftijden, jong en oud, te attenderen 

op (de restanten van) de natuur in de Zwijndrechtse 

Waard. 

 

De Zwijndrechtse Waard is een klein plekje op de land-

kaart, maar ook op dit kleine plekje zijn nog vele mooie 

stukjes groen te vinden. 

 

Hoe meer mensen die dit waarderen, hoe liever! Want, 

hoe meer waardering, hoe groter de kans dat deze kleine 

brokjes natuur gespaard zullen blijven voor de in– en be-

woners van de Zwijndrechtse Waard 

 

‘t WETEN WAARD 

Wat is er in de EXPO over Bevers en hun omgeving te zien? 

 

 De opgezette Bever 

 Fraaie foto’s van de Bever in de (omgeving van) de 

Zwijndrechtse Waard 

 Wetenswaardigheden over Bevers: 

 Waar komen ze voor 

 In Nederland 

 In de Zwijndrechtse Waard 

 Hoe kan het dat ze het niet koud hebben 

 Ze waren uitgestorven, maar zijn weer terug 

 Zijn Bevers schadelijk of nuttig? 

 Welke dieren hebben voordeel van hun geknaag 

 Etc. 

 

 Op de TV schermen in ‘t Weetpunt kunnen korte filmpjes worden 

vertoond die het leven van Bevers belichten. Immers, bevers ko-

men tot leven in de schemering en ‘s nachts. Er zullen niet veel 

mensen zijn die Bevers levensecht en in ‘t wild kunnen zien.  

Hoewel vroege wandelaars langs de Oude Maas best een kansje 

maken. 


