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Verspreiding van bever en otter in 2012 
 

In het voorjaar van 2012 heeft de Zoogdiervereniging de opdracht van het ministerie van EL&I 

gekregen om verspreidingsgegevens over bever en otter te verzamelen. Ten behoeve van dit nieuwe 

meetnet is in 2011 een plan van aanpak opgesteld door de Zoogdiervereniging. 

 

Fasering in opzet 

In drie jaar tijd worden alle waterschappen benaderd om deel te nemen aan het verzamelen van 

bevergegevens en het doorgeven van ottersporen in nieuwe gebieden. In 2012 zijn zeventien 

waterschappen benaderd en allen hebben aangegeven mee te willen werken. Dit najaar zullen de 

laatste acht waterschappen benaderd worden. 

 

Inventarisatie bever 

Sporen van bever (vraatsporen, geurmerken, burchten, holen, legers, dammen, beverkanalen) zijn 

doorgaans goed te herkennen en gemakkelijk te vinden. Een aantal leden van CaLutra volgt al enkele 

jaren ‘hun bevers’. Daarnaast leveren de medewerkers van de waterschappen gegevens, want zij 

kunnen relatief eenvoudig en zonder grote tijdsinspanning achterhalen waar bevers voorkomen. Dat 

levert met name belangrijke aanvullingen op in gebieden waar momenteel geen goed overzicht van 

het voorkomen van de bever bestaat. 

 

Inventarisatie otter 

Hoe anders is dit voor de otter. De sporen van otter (vraatsporen, uitwerpselen, holen, glijbanen) zijn 

doorgaans veel lastiger te vinden en herkennen dan sporen van bever. Bij de otter zou het de 

medewerkers van de waterschappen veel tijd kosten om een compleet beeld van de verspreiding 

binnen hun werkgebied te verkrijgen. De waterschapsmedewerker kan wel fungeren als ‘waakhond’ 

om te achterhalen of er überhaupt otters aanwezig zijn. Treft een medewerker sporen van otter aan 

op tot dan toe onbekende locaties, dan zal het waterschap de Zoogdiervereniging inlichten. De 

Zoogdiervereniging neemt vervolgens contact op met CaLutra om met behulp van haar leden via 

gerichte inventarisatie duidelijk te krijgen van welk deel van een watersysteem de otters gebruik 

maken.  

 

Ottercursus en handleiding 

Om mensen te leren hoe ze ottersporen kunnen herkennen zijn in het voor- en najaar van 2012 vier 

ottercursussen gegeven door Freek Niewold. In totaal hebben bijna 90 personen deze cursus 

gevolgd. De belangstelling voor deze cursus is echter groter en het plan is om in het najaar van 2013 

de laatste vier cursussen te geven. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste wijze inventariseert is in 2012 een handleiding 

samengesteld die te downloaden is op onze website. 

 

Verspreiding bever 

In figuur 1 staat de verspreiding van de bever weergegeven op het niveau van 5x5 km-hok-niveau tot 

en met medio 2013. Het grootste deel van de bevers leeft in en rond de uitzetgebieden Biesbosch, 

Flevoland (ontsnapt vanaf 1991 en bijgezet in 1996), Limburgse Maasvallei (vanuit buitenland 

binnengezwommen vanaf 1992 en bijgezet in 2002/2004), Gelderse Poort (vanaf 1994), en 

Drenthe/Groningen (vanaf 2008). Vanuit deze uitzetgebieden wordt met name het rivierengebied 

bevolkt. In Limburg bezetten de bevers steeds meer beeksystemen. 

Het beeld wordt hier en daar enigszins vertekend, omdat er een enkel hok bij zit waar in slechts 1 

jaar beversporen zijn gevonden (zie ook het verslag in de Telganger van oktober 2012). 

De toename in het aantal kilometerhokken met beversporen is opvallend (figuur 2). 

Daaruit komt goed naar voren dat de bever toeneemt in verspreiding. De dip in de jaren 2009 en 

2010 heeft te maken met een verminderde opgave van hokken met beversporen en niet met een 
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afname in hokken met sporen. De start van het meetnet in 2012 (gegevens verzameld over 2011) is 

ook duidelijk herkenbaar. Vanwege de toename in het aantal hokken met sporen mag aangenomen 

worden dat ook het aantal dieren toeneemt. Aangezien in grote delen van Nederland nog geschikt 

habitat aanwezig is, wordt verwacht dat de groei in verspreiding (en dus aantallen) verder doorzet. 

Dankzij herinrichting van beeksystemen en natuurontwikkeling wordt het landschap zelfs steeds 

geschikter voor bevers. 

 

 
Figuur 1. Verspreiding van bever 1988-medio 2013 op 5*5 km-hok niveau. 
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Figuur 2. Ontwikkeling in het aantal kilometerhokken in Nederland met beversporen in de periode 

1988-2012. 

 

Verspreiding otter 

In figuur 3 staat de verspreiding van de otter weergegeven op het niveau van 10x10 km-hok-niveau 

van 2002 tot en met begin 2013. De otter werd aan het begin van deze eeuw uitgezet in het 

Fries/Overijssels plassengebied. Vanuit dit uitzetgebied bevolkt de otter in toenemende mate 

omliggende aangrenzende gebieden. Maar ook verder weg vestigen zich op kleine schaal uitgezette 

otters of nakomelingen van uitgezette otters. De meeste opvallende vestigingen zijn bij Doesburg, de 

Overijsselse Vecht, het Lauwersmeergebied en het Zuidlaardermeer. Drenthe en Flevoland worden 

inmiddels steeds verder bevolkt. Daarnaast duiken soms otters op grote afstand van het uitzetgebied 

op, zoals het in 2012 bij Lierop in Brabant doodgereden dier. In 2013 werd nog een otter bij Wijk en 

Aalburg gemeld, maar de beschrijving is vrij summier en de kans is groter dat het om een bever gaat. 

Deze soort komt in deze omgeving namelijk zeker voor. 

 

Vervolg 

De Zoogdiervereniging hoopt binnenkort de vervolgopdracht te verkrijgen om dit meetnet verder op 

te bouwen. Aankomend jaar zal contact gelegd worden met de laatste acht waterschappen om deze 

bij het verspreidingsonderzoek bever en otter te betrekken. Daarnaast worden er dit najaar opnieuw 

ottercursussen gegeven om vrijwilligers op te leiden. Mocht je zin en in de winter tijd hebben om 

deel te nemen om dit magnifieke dier in kaart te brengen, meld je dan aan via onze website. 

 

Zonder de hulp van de vrijwilligers van CaLutra en de medewerkers van de deelnemende 

waterschappen is dit meetnet niet mogelijk. De Zoogdiervereniging wil hen allen van harte danken 

voor hun inzet en hopen dat zij daarmee nog vele jaren met veel plezier door zullen gaan. 

 

Het meetnet Verspreidingsonderzoek Bever & Otter is onderdeel van het Netwerk Ecologische 

Monitoring (NEM). Het Ministerie van Economie Zaken maakt het meetnet financieel mogelijk. 

 

Vilmar Dijkstra, vilmar.dijkstra@zoogdiervereniging.nl 
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Figuur 3. Verspreiding otter 2002-begin 2013 op 10*10 km-hok niveau. 
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Getelde aantal (sub)adulte bevers en bewoonde burchten in Flevoland 

getelde bevers bewoonde burchten

Otter- en bevernieuws uit Flevoland 
 

Bevertelling 2013 

Het bevertelseizoen in Flevoland loopt ten einde. De laatste informatie over het aantal bevers per 

burcht druppelt nu langzaam binnen. Duidelijk is dat het aantal bevers en burchten weer gestegen is. 

Er zijn nu 47 burchten bezet en 77 (sub)adulte bevers geteld. Verrassend is dat het aandeel jongen 

erg laag is (slechts 5 jongen zijn geteld). 

 

Figuur 1. Aantal getelde bevers en bewoonde burchten in Flevoland 2000-2013. 

 

Wolf versus bever 

De dode wolf van Marknesse bleek beverresten in de maag te hebben. De dichtstbijzijnde 

beverpopulatie is die van Oostelijk-Zuidelijk Flevoland en dat maakt het interessant om het DNA van 

het dier in de maag van de wolf te vergelijken met een dier uit Flevoland. Een bever die op 31 juli 

werd overreden is daarom ook aangeboden aan de ‘wolfonderzoekers’. Onduidelijk is of zij ingaan op 

dit aanbod. 

 

Bever opgesloten in vijzelgemaal 

Op 20 augustus zat een bever opgesloten in een vijzelgemaal bij Lelystad. Gelukkig was het gemaal 

niet aan, anders had het dier het zeker niet overleefd. Beelden van de bevrijdingsactie vind je hier: 

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/104906/lelystad-bever-vast-in-gemaal-zuigerplasbos# 

Waterschap Zuiderzeeland zal het vijzelgemaal aanpassen zodat dit probleem niet vaker voor kan 

komen.  
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Een op 31 juli 2013 gevonden overreden bever in Flevoland (Foto: Jeroen Reinhold). 

 

Startbijeenkomst Ottermonitoring Flevoland 

Op zaterdag 12 oktober is er een themadag Otters van Flevoland nabij het Harderbos gehouden. 

Deze dag was speciaal bedoeld voor de mensen die in Flevoland monitoringstrajecten lopen. Het is 

de start van het nieuwe telseizoen. Op het kaartje staan de telpunten aangegeven die in het seizoen 

2012-2013 bekeken zijn. In groen de telpunten met ottersporen 

 

 
Figuur 2.Telpunten Ottermonitoring Flevoland 2012-2013. 

 

Meer informatie:  http://www.landschapsbeheer.net/agenda/bericht/themadag-otters/371  

 

Jeroen Reinhold, Reinhold@landschapsbeheer.net  
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Bevertellingen in de Gelderse Poort 
 

Simultaantelling Millingerwaard en Groenlanden 23 juni 2013 

Aan deze telling deden 23 personen mee waardoor we een behoorlijk aantal burchten konden 

bemensen. Er is bij in totaal 13 burchten of holen gekeken of geprobeerd te kijken. Helaas is het niet 

in alle gevallen gelukt om de burcht of het hol goed in het vizier te krijgen. In de Millingerwaard, bij 

de beverburchten Schutdijk, B5, B6, B10, B11, B12, B13, B14 en bij de Erlecomse Wal zijn geen bevers 

waargenomen.  Dit was wel het geval in de Groenlanden en in ’t Zwanebroekje: 

 

Groenlanden 

• Burcht v/d Brink  3 bevers 

• Burcht Hans   1 bever 

• Hol Oude waal   geen bevers 

• Beverburcht 1   geen bevers 

 

‘t Zwanebroekje ‘  2 bevers 

Op deze locatie zijn 2 avonden later 2 ouders met 2 jongen gezien. 

 

In totaal zijn er op deze telavond 6 bevers gezien verspreid over 3 locaties. Eigenlijk is dit ronduit een 

teleurstelling. Een mogelijkheid voor dit lage aantal zou het hoge water van de afgelopen tijd kunnen 

zijn. De volgende simultaantellingen zouden we mijns inziens op deze locatie beter in mei kunnen 

houden, dit i.v.m. de begroeiing. 

 

 
Beverfamilie in de Gelderse Poort (Foto: Wim ten Haaf). 
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Bevertelling Oude Rijnstrangen en Bijland 12 juli 2013 

Met dank aan circa 50 tellers is deze avond geslaagd te noemen. Ook willen wij het NME bedanken 

voor de ontvangst ruimte. Het was gelukkig droog met niet veel wind, zodat de bevers ook op een 

afstandje konden worden waargenomen. 

De resultaten per tellocatie zijn als volgt: 

• Bij Kandia zijn 4 bevers gezien in 2 verschillende plassen. 1 waarnemer stond versteld van het 

aantal vogels dat er langs kwam of er ruste. Dit is een aparte telling waard. 

• Bij het Berghoofdse Veer zijn 4 bevers gezien, waarvan er 2 onder het bruggetje door 

zwommen en 2, mogelijk 3, bevers richting het trekpontje gingen. 1 ervan zwom met een tak 

terug naar burcht, mogelijk waren er nog jongen in de burcht. Ook kwam er nog een ijsvogel 

langs en had een boomkruiper er een nest, de jongen werden er regelmatig gevoerd. 

• Bij Plan Karekiet onder aan de Ooyse dijk kwam 1 bever lang die een tijd gevolgd kon 

worden. In de andere plas niets. Ook kwam er nog een haas langs. 

• Bij de Nootenboom geen bevers wel verse knaagsporen en een muskusrat.  

• Bij de Aerdtse brug werden eveneens geen bevers gezien, wel flinke petsen op het water die 

aan bevers deden denken. 

• In het Erfkamerlingschap bij burcht 6 werden 2 bevers gezien. 

• Bij de Eltense brug geen bevers maar wel veel zwarte sterns en oever- en gierzwaluwen. 

• Bij de kleiputten is er 1 bever gezien 

• In de Bijland zijn er drie telpunten: Bijland 1: 4x een bever, Bijland 2: 3x een bever en Bijland 

3: 1x een bever, 3x een ree. 

 

In totaal zijn 19 bevers gezien op 11 locaties, waarvan er 2 geen bevers hadden. Ook gaven veel 

mensen aan het erg leuk te hebben gevonden en volgend jaar weer mee te willen doen. 

 

Bedankt voor de medewerking, mede namens Theo Gerritzen en Theo Verhoeven. 

Gerrit Kolenbrander, g.kolenbrander@versatel.nl  
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Bevers langs de Nederrijn bij Wageningen 
 

Sinds 2000 leven er bevers langs de Nederrijn bij Wageningen en Rhenen. Sinds 2008 worden in 

samenwerking met het Utrechts Landschap jaarlijks simultaantellingen gedaan bij de Blauwe kamer, 

de Plasserwaard en de Palmerswaard aan de noordkant van de rivier. 

Dit jaar is voor het eerst met een andere groep vrijwilligers ook een simultaantelling gedaan bij een 

burcht in Opheusden en een burcht in Lakemond (tussen Randwijk en Opheusden) aan de zuidkant 

van de Nederrijn. Er zijn nog meer burchten bekend langs de Nederrijn tot voorbij Wageningen. 

Helaas konden deze burchten niet in de telling worden opgenomen, omdat we geen toestemming 

kregen van de terreineigenaren. 

 

In de Blauwe Kamer, de Plasserwaard en de Palmerswaard is op 4 juli en op 2 augustus 2013 een 

simultaantelling gedaan. Resultaat van de eerste avond: 1 bever in Blauwe kamer en 2 bevers op één 

locatie in de Palmerswaard. Resultaat van de tweede avond: geen bever in de Blauwe kamer, zeker 4 

bevers in de Plasserwaard en 1 bever in de Palmerswaard. Van de burchten in de Blauwe kamer is er 

dus minimaal 1 bewoond door 1 bever. In de Plasserwaard zijn minimaal 2 burchten bewoond door 

totaal minimaal 4 bevers en in de Palmerswaard is minimaal 1 burcht bewoond door minimaal 2 

bevers. In totaal zijn er op beide telavonden minimaal 7 bevers geteld. 

 

In Opheusden en Lakemond is zowel op 4 juli als op 28 augustus 2013 een simultaantelling gedaan. 

Bij de burcht in Opheusden werd op beide avonden geen bever waargenomen. Bij de burcht in 

Lakemond werd op beide avonden 1 bever waargenomen. Bij Opheusden worden wel knaagsporen 

gevonden, maar het is dus nog onduidelijk of de burcht bewoond wordt en door hoeveel dieren. 

 

In de Blauwe Kamer, de Plasserwaard en de Palmerswaard is inmiddels al 5 jaar op twee avonden 

een simultaantelling gedaan. In 2012 was er een beperkte telling; alleen in de Blauwe kamer en in de 

Plasserwaard is toen één keer geteld. Op basis van de tellingen lijkt het aantal bevers opvallend 

stabiel (tabel 1), terwijl het aantal (bij)burchten wel toeneemt. Het kan zijn dat de simultaantellingen 

in deze gebieden tot nu toe geen goede indicatie zijn voor het aantal bevers in de gebieden, of dat 

het totaal aantal bevers in de gebieden inderdaad stabiel is. In dat laatste geval zouden de bevers 

hun territoria deels verplaatsen naar buiten hun oorspronkelijke plek in de Blauwe Kamer. De 

komende jaren proberen we ons beeld van de bevers in deze omgeving verder te verbeteren. 

 

Jaar Minimaal aantal bevers geteld 

2008 7 

2009 7 

2010 7 

2011 4 

2012 7 (één telavond, zonder Palmerswaard) 

2013 7 

Tabel 1: Minimaal aantal bevers geteld in Blauwe Kamer, Plasserwaard en Palmerswaard 

 

Marjolein van Adrichem, marjolein.vanadrichem@wur.nl 

en Stefan Vreugdenhil, stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl  
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Fibertjes 

Bever gevestigd op Tiengemeten 
Bericht uitgegeven door Natuurmonumenten op zondag 25 augustus 2013 

Naast de duizenden bezoekers die Tiengemeten komen bewonderen, weten ook steeds meer dieren 

het natuureiland te vinden. Dit jaar voelt de bever zich er echt thuis en bouwde er zijn burcht. 

De bever is een bijzondere diersoort: hij is het grootste knaagdier in Nederland en karakteristiek voor 

moerassen en rivieren. Boswachter Helma Braat is blij dat hij zich thuis voelt op Tiengemeten: ‘In 

2011 vonden we de eerste beversporen op het eiland, dit jaar heeft de bever zich succesvol 

gevestigd. Dit weekend nog werden er op nieuwe plekken verse sporen gezien. Hopelijk zet deze 

opmars zich voort!’ 

 

Moerasachtig land 

De bever bouwde zijn indrukwekkende burcht aan de zuidkant van het eiland dat ‘Wildernis’ heet. 

Dit gebied staat onder invloed van de natuurlijke getijden. In dit moerasachtige land voelt de bever 

zich als een vis in het water. 

 

Overal sporen 

De wilgen op het eiland zijn ideaal bouwmateriaal voor hem. Door het stapelen van takken en deze 

op te vullen met modder en waterplanten creëert de bever zijn burcht. Overal laat hij zijn sporen na: 

er liggen afgeknaagde takken verspreid over het gebied en kleine ‘glijbaantjes’ in de modder geven 

aan waar hij het water in- en uitgaat. 

 

Bever kraakt ontwateringstelsel vestingswerk 
 

Tijdens een routine controle naar de bouwkundige toestand van de kademuren in de Jeker, in relatie 

tot het voorkomen van (beschermde) muurplanten,  is door een ecoloog van ARCADIS een bever 

waargenomen in de nabijheid van de Bisschopsmolen, hartje Maastricht. Het dier lag te slapen op 

een bed van stro in een oud ontwateringsstelsel van de vestingwerking. Het dier besloot wakker te 

worden en zijn gang naar het water te maken. Daar heeft het dier enige tijd rondgezwommen (tot 40 

cm van de waarnemer, foto voorplaat) alvorens zich verder stroomafwaarts richting de monding van 

de Jeker in de Maas te verplaatsen. Daar is de bever niet meer waargenomen. Vermoedelijk is het 

dier een ander stelsel in gezwommen. Het is natuurlijk bekend dat er in de omgeving bevers 

aanwezig zijn, maar de aanwezigheid van het dier in hartje centrum is toch niet alledaags te noemen. 

 

Martijn Coenen, martijn.coenen@arcadis.nl 
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De bever in het ontwateringsstelsel langs de Jeker (Foto: Martijn Coenen, ARCADIS). 
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Lutraatjes 

Blauwe reiger te grazen genomen door twee otters 
 

Recent kreeg ik van Kees Bijlsma  twee foto’s van otters in Natuurpark Lelystad die een blauwe reiger 

te grazen namen. In het natuurpark Lelystad worden verschillende otters gehouden en natuurlijke 

buiten verblijven. Dagelijks worden ze gevoerd met vis. Ook de lokale blauwe reigers hebben dat 

door en proberen wat mee te snoepen. Omdat de otters dan alle aandacht hebben voor de vis, 

hebben de blauwe reigers waarschijnlijk niet zoveel te duchten. Maar op 1 maart 2013 was Kees 

getuige dat die otters wel eens wat anders dan vis willen eten. Met zijn tweeën kregen ze een blauwe 

reiger te pakken en trokken hem direct het water in. Het was veel gespartel, geplons en draaiende 

otterlijven, maar uit eindelijk was de reiger verdronken. De otters zwommen met de vogel het riet in 

en konden niet meer gezien worden. In Kruuk (2006) is te lezen dat gevogelte ongeveer 5% van het 

otterdieet uitmaakt. Dat verschilt natuurlijk per plek en 4jd, maar ik kan me voorstellen dat de 

blauwe reiger daar niet vaak bij hoort. Toch mooi hoe doe semi wilde otters nog plezier kunnen 

hebben met zo’n blauwe reiger!  

 

Mark Zekhuis 
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Otter steekt over naar Oostvaardersplassen 
Bericht uitgegeven door Vroege Vogels op 23 september 2013 

 

Het is nu écht zeker, de otter zit in de Oostvaardersplassen. Op één van de camera's van de rubriek 

'Overstekend Wild' van VARA Vroege Vogels is te zien hoe een otter onder het spoor de 

Oostvaardersplassen binnenloopt. In januari was de otter al gefilmd, maar uit deze nieuwe beelden 

en een waarneming uit het veld van twee weken terug blijkt dat de otter de Oostvaardersplassen 

structureel bezoekt.  

 

"We zijn ontzettend blij met de komst van de otter. We hebben er lang op moeten wachten, maar dit 

zoogdier zal een toevoeging zijn aan een rijk ecosysteem," zegt boswachter van Staatsbosbeheer Jan 

Griekspoor. "We hebben een lat geplaatst in een waterafvoer waardoor de nieuwsgierige otter het 

gebied kan betreden. Dit laat zien dat een kleine aanpassing een groot succes kan betekenen." 

 

Volgens otterexpert Freek Niewold maakt de otter een goede kans in de Oostvaardersplassen: "De 

otter is een echte viseter en heeft natuurlijke oevers nodig met hout. Hij is op gelegenheid ook een 

kuiken- en eierdief, waardoor hij invloed kan hebben op vogelkolonies in het gebied. Bij 

voortplanting is dekking door bosschages nodig voor vrouwtjes die jongen krijgen," Of de otter zich 

zal gaan voortplanten in de Oostvaardersplassen zal in de toekomst moeten blijken. Maar dat hij 

invloed zal gaan hebben op het gebied is zeker. 
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Uit het Friese veld 
 

Ook deze zomer was de otter soms te actief op gevaarlijke plekken. En zijn er dit jaar al 7 otters 

verongelukt op de Friese wegen. De opvallendste was, dat we ‘s morgens vroeg onderweg gingen 

voor een paar dagen naar Vlieland, met de gedachte even zonder werk, camera’s, otters enz.  Onze 

zoon Arjen  zou ons  naar Harlingen brengen, Tot onze verbazing vonden we op de beruchte A6 een 

dode otter... stoppen!! Foto maken, plastic zak om zijn kop, en weer verder rijden. Later bij de haven 

zagen we dat de dood gereden otter een vrouwtje was. Arjen zou hem wel naar Tjibbe brengen, een 

oud medewerker van het Fryske Gea, maar nog steeds bezeten met een virus op het gebied van de 

otters. De tweede opvallende otter was dit jaar op de Afsluitdijk. Ik kreeg ‘s avonds en serieuze 

melding, dat mensen een otter hadden zien liggen op de Afsluitdijk. Meteen de auto gepakt, en naar 

de aangewezen plaats gegaan. Inderdaad daar lag een otter tussen de vangrails, jammer, maar wel 

begrijpelijk. Als je ziet hoeveel grote palingfuiken er aan de Afsluitdijk staan. Als de otters daar om 

heen moet zwemmen, zijn ze  meer op het droge dan in het water. Deze tweede dode otter dit jaar 

van de Afsluitdijk, lag op ongeveer 3 km van de grens met Noord-Holland! Dus Jurjen Annen…, 

misschien schrijf jij wel in een volgende nieuwsbrief “Otter ontdekt Holland”, of zoiets. Ander nieuws 

is, dat de 4 wildcamera’s nog elke dag hun werk prima doen. Vorig jaar had ik op twee plekken 

jongen op de camera, nu nog geen. Wel op drie verschillende plekken zowel man als vrouw op de 

camera, dus maar wachten op de jongen, dat kan het hele jaar nog. Er wordt  vaak gezegd dat otters 

bijna geen spraints na laten in de zomermaanden. Op de camera’s is het tegendeel bewezen. Wel is 

het natuurlijk zo, dat door de hoge, dichte begroeiing, de beelden van de otter vaak niet goed te 

vinden zijn. Mijn mooiste ervaring van uitwerpselen van dieren was, deze zomer, dat ik bij een boom 

kwam, waar ik afgelopen winter een boommarter op de wildcamera had. De boommarter was een 

tijd weg geweest, nu lag onder deze boom weer een verse grote keutel. ‘s Avonds wou ik de 

wildcamera plaatsen, tot mijn verbazing zag ik dat de keutel weg was …….de oorzaak was,  

mestkevers. Natuurlijk en logisch. Bij de volgende bomen dus niet naar boommarterkeutels zoeken, 

maar naar meerdere mestkevers bij elkaar. De otterspraints worden ook opgevreten, maar dan door 

vliegen en slakken. Deze zijn s ’winters niet actief. Zou  dit nu de reden zijn, waarom we meer 

spraints in de wintermaanden vinden?  

 

Harrie Bosma, harryenpytsje@hetnet.nl  

 

 

Vier otters overreden in twee weken 
 

LEEUWARDEN  -  In twee weken tijd zijn in Friesland vier otters doodgereden. ,,Dat zijn er 

afschuwelijk veel'', vindt Addy de Jongh van Stichting Otterstation Nederland. 

Twee otters vonden in de nacht van maandag op dinsdag de dood bij It Heidenskip en langs de 

Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Dat laatste is opmerkelijk, omdat er in dat deel van Friesland tot 

dusver geen otters zijn aangetroffen. ,,Dat is het positieve nieuws'', zegt De Jongh. 

De twee andere otters werden twee weken geleden op de A7 bij Joure overreden. De Jongh vindt dat 

Rijk en provincie snel onveilige plekken voor de dieren moeten aanpakken. De rechter oordeelde in 

mei dat dit binnen een jaar moet. 

  

Bron: Leeuwarder Courant 
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Doodgereden otter op Afsluitdijk (Foto: Harrie Bosma). 
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Nieuws uit de vereniging 

Van de voorzitter 
 

Afgelopen maand was weer het halfjaarlijkse overleg tussen de regio-coördinatoren. Er is weer veel 

besproken en er staat veel op stapel voor de komende tijd! Zo gaan onze actieve vrijwilligers 

binnenkort waarschijnlijk meehelpen in het genetisch onderzoek van de otter door Alterra. De otter 

doet het zo goed in Nederland, dat het momenteel allemaal niet meer bij te houden is zonder hulp 

van vrijwilligers. Mocht je nog actief willen worden als ottervrijwilliger, maar dat nog niet zijn, is 

komende winter je laatste kans om nog een otter-cursus te volgen. Hou de agenda goed in de gaten. 

 

Natuurlijk wordt ook de bever niet vergeten, die dit jaar zijn 25-jarig-jubileum in Nederland viert! 

Veel regio’s kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken, maar de tellingen afgelopen zomer hebben 

allemaal goede resultaten. 

 

Zelf ga ik de komende maanden me bezig houden met de otters in Noorwegen. Benieuwd naar wat ik 

ga doen? Kom dan op 23 maart naar de vrijwilligersdag, waar ik een presentatie zal geven over mijn 

werk daar. De details van deze dag worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

 

Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com  

 

Terugblik jaarlijkse regio-coördinatoren-dag 2013 
 

Dit is een terugblik op een mooie dag. Zaterdag 2 november vond de jaarlijkse regio-coördinatoren-

dag weer plaats! Dit jaar vond deze plaats in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in het 

Nationaal Park de Meinweg. Ondanks een wat kleine opkomst was het weer een erg informatieve, 

leerzame en leuke dag. De dag begon in een zaaltje waar, na wat gepraat met koffie/thee en heerlijk 

gebak van Jolanda, we met de coördinatoren besproken hoe het nu gaat. Daarna gaf Vilmar een 

lezing met nieuws vanuit het NEM en is het verzamelen van otter spraints besproken. Hier gaf hij aan 

dat het protocol voor het verzamelen van spraints gereed is en alle coördinatoren geëquipeerd 

kunnen worden met potjes, zodat je als vrijwilliger nu eindelijk zelf mee kunt helpen met het 

verzamelen van DNA! Heb je interesse? Laat het je regio-coördinator weten: hoe meer mensen, hoe 

meer DNA en dus hoe beter! 

Hans Bekker gaf daarna namens Hugh Jansman een lezing met nieuws vanuit Alterra. Het eerste 

nieuwtje was over het verkrijgen van DNA uit spraints en het tweede nieuwtje over het in kaart 

brengen van otterknelpunten in 2013. Indien je interesse hebt in de powerpoints, zijn deze op te 

vragen bij het bestuur via calutra@gmail.com. 

Na deze ochtend zijn we met zijn allen buiten geweest en heeft onze regio-coördinator van Limburg, 

Frank Heinen, ons laten zien wat een prachtig gebied de Meinweg is. Na een stevige wandeling met 

mooi weer en een zonnetje in het begin, maar helaas ook wat regen aan het einde, eindigden we 2 

uurtjes later weer bij de auto’s. 

Mocht je als regio-coördinator deze dag hebben gemist, vreest niet. We hebben weer een geweldige 

dag gepland op zaterdag 22 maart 2014. Deze dag wordt ook weer voor de vrijwilligers 

georganiseerd, met leuke lezingen en een buitenactiviteit. Dus mis het niet! 

Als bestuur willen wij graag iedereen bedanken die aanwezig was en ik zou zeggen; tot volgende keer 

op zaterdag 22 maart 2014! 

 

Cynthia Lange, calutra@gmail.com  
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(Geen) toestemming van terreinbeheerders voor veldonderzoek 
 

Als regio-coördinator is contacten leggen en onderhouden één van de voornaamste taken, maar dat 

is nog niet altijd zo gemakkelijk. Afgelopen ReCo-dag kregen we dan ook de vraag, wat te doen als je 

van een terreinbeheerder het terrein niet op mag, ondanks dat je weet dat daar bevers zitten. Dit 

probleem is al veel langer bekend met particulieren. Niet iedereen heet de bever welkom en wil iets 

met de bever te maken hebben. Aangezien het hun terrein is, houdt het dan ook vaak op. Indien dit 

gebeurt bij natuurbeheerders is dit extra zonde. Tenslotte staan we allemaal voor hetzelfde doel. 

Indien dit gebeurt, is dat dan ook vaak op te lossen door goede contacten. Mocht je als coördinator / 

vrijwilliger contact willen leggen met een nieuwe organisatie vanwege een nieuw terrein, of dit 

probleem herkennen, neem dan contact op met Cynthia Lange via calutra@gmail.com. Dan kan dit 

via het bestuur van CaLutra of via de Zoogdiervereniging geregeld worden. 

 

Cynthia Lange, calutra@gmail.com  

 

Provinciale en regio-coördinatoren 
 

Er is op dit moment één belangrijke vacature  voor Noord-Limburg.  Heb je interesse om de 

monitoring in dit gebied draaiende te houden/krijgen, neem dan contact op met:  

Cynthia Lange, calutra@gmail.com. 

 

Provincie/regio Coördinator Telefoon Email 

Groningen & Drenthe Bertil Zoer 0592-313552 B.Zoer@drentslandschap.nl 

Friesland Harrie Bosma 06 46173249 harryenpytsje@hetnet.nl 

Flevoland Jeroen Reinhold 0320-294939 reinhold@landschapsbeheer.net 

Overijssel 

Gelderland- 

IJsselvallei  Bever 

Nannike Buvelut 06 51990201 N.Buvelot@kpnmail.nl 

 

Overijssel 

Gelderland- 

IJsselvallei  Otter 

Mark Zekhuis 06-51350797 

 

rarevogel@planet.nl 

 

Gelderland-

Rijnstrangen 

Gerrit 

Kolenbrander 

 g.kolenbrander@versatel.nl 

 

Utrecht Stefan Vreugdenhil 

(Marjolein van 

Adrichem) 

06-17490522 stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl  

 

Noord-Holland Jurjen Annen 06-48363415 

 

jurjenannen@yahoo.com 

 

Biesbosch Ronald van Jeveren 

Rob Haan 

 vogelwacht@vogelwacht.eu  

 

Zuid-Holland Fred Barends 070-3521336 

06-57068860 

fbarends@live.nl 

 

Noord-Brabant 

Gelderland-Maas 

Lily Vercruijsse 06-52251863 lilyvercruijsse@hotmail.com 

Limburg Frank Heinen 0475-326882 

06-11180958 

frank.heinen@live.nl 

 


