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Interne zaken werkgroep:
Doelstelling
Het hoofddoel van de werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging betreft de bescherming van
otter en bever. Die bescherming uit zich in de volgende doelstellingen:
• de bever en de otter in Nederland hebben een levensvatbare populatie met zo min mogelijk
onnodig door de mens veroorzaakte sterfte.
• de monitoring is op orde zodat vroegtijdig oplossingen kunnen worden aangedragen voor
(infrastructurele) knelpunten (zowel voor als door beide soorten) en risico’s voor het
voortbestaan van lokale populaties van de twee soorten.
• de kennis over de status en ecologie van de twee soorten is toegenomen en geborgd in
wetenschappelijke publicaties, een kwalitatief goede dataopslag en mensen bij vrijwillig of
professioneel werkende organisaties.
Nieuw bestuurslid
Ilse Sijtsma
Drie nieuwe regio-coördinatoren
Drenthe: Cindy de Jonge
Overijssel: Kelly Meinesz
Groningen: Guido Lek
Nieuwsbrieven
Drie nieuwsbrieven: in januari, juli en oktober.

Activiteiten in 2019
Het bestuur is vier keer bijeen geweest voor regulier overleg. Door het jaar is Calutra
vertegenwoordigd op relevante bijeenkomsten en in gremia voor bevermanagement en
otterbescherming.
CaLutra-dag 2019 in de Gelderse Poort
Zaterdag 6 april vond de CaLutra bever&otter-dag plaats in de Gelderse Poort. Met 60 deelnemers
was de belangstelling groot. De ochtend startte met een mededeling van Ellen van Norren: de otter
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gaat meer bescherming krijgen, doordat er in een aantal Natura-2000 gebieden rekening gehouden
gaat worden met de otter! Vervolgens hebben Ellen van Norren, Melanie Pekel en Bart Beekers
lezingen gegeven over het belang van het verbinden van de otterpopulaties in oostelijk Duitsland en
Nederland. Het ontstaan van deze verbinding wordt gestimuleerd door knelpunten op te lossen en
samen te werken met de Duitse collega’s in o.a. de zogeheten ‘Groen Blauwe Rijn Alliantie’. Jeroen
Reinhold heeft daarna enthousiast verteld over hoe Flevoland met de bever om gaat. Door de
constante waterstand bouwen bevers minder dammen. Daarnaast is de bever te sturen door geen
bomen te plaatsen op dijken en door bosrijke eilandjes aan te leggen in de wateren. De ochtend is
door Michel Grobbe afgesloten. Hij legde stap voor stap uit hoe hij zijn hond traint voor het opsporen
van otter-weesjes. In de middag trokken we de Millingerwaard in, er zijn veel beversporen gevonden
en door Michel Grobbe zijn op het einde van de wandeling zelfs ottersporen gevonden. Dit maakte
de CaLutra-dag compleet en was het tijd voor de kofferbakborrel om de dag gezellig af te sluiten.
Otter knelpunten
In 2019 zijn veel verkeerslachtoffers onder de otters gevallen. Dit probleem is binnen het bestuur
besproken. Naar aanleiding daarvan zijn Daan en Pascalle begonnen met inventariseren waar nog
behoefte aan is. Hiervoor zijn personen binnen het netwerk die bezig zijn met otter knelpunten
aangeschreven en geïnterviewd. Deze inventarisatie heeft geleidt tot een artikel wat in 2020
aangeboden zal worden ter publicatie.
Gebiedsbescherming Otter
CaLutra heeft er bij de provincies en LNV op aangedrongen dat de gebiedsbescherming voor de otter
wordt ingesteld.

CaLutra is een werkgroep van de Zoogdiervereniging.
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