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Interne zaken werkgroep: 
Het hoofddoel betreft de bescherming van de otter en bever. Die bescherming uit zich in de 

volgende doelstellingen: 

● zorg dragen in samenwerking met vele partners dat de bever en otter in Nederland een 

levensvatbare populatie hebben met zo min mogelijk onnodig door de mens veroorzaakte 

sterfte. 

● de monitoring op orde is zodat vroegtijdig oplossingen kunnen worden aangedragen voor 

(infrastructurele) knelpunten en risico’s voor het voortbestaan van lokale populaties van de 

twee soorten. 

● de kennis over de status en ecologie van de twee soorten toeneemt en geborgd wordt in 

(semi-) wetenschappelijke publicaties 

 

Naast het bestuur zijn er regio-coördinatoren en vele vrijwilligers.  

Er is een Nieuwsbrief die 2 a 3 keer per jaar verschijnt. Er is jaarlijks de Calutra-dag ergens in het land 

waar steeds 60 -80 leden aanwezig zijn. Het bestuur communiceert via een groeps-app, via e-mail en 

via (digitale)vergaderingen. Via diverse social media gaan veel berichten uit. 

 

Activiteiten in 2020: Veel geplande activiteiten konden geen doorgang vinden vanwege de corona-

maatregelen. Zo is de bekende en in het verleden steeds goed bezochte Calutra-dag in maart niet 

doorgegaan. Ook zijn diverse overleggen afgelast of terug gedraaid naar Zoom-overleggen.  

Desondanks is er heel veel gebeurd. Gelukkig konden de veldwerkzaamheden voor de 

ottermonitoring goede voortgang hebben. Met de vele gegevens, die mede door de vrijwilligers van 

Calutra zijn verzameld, is een schat aan informatie verkregen zowel voor de DNA-analyses zoals die 

bij WenR zijn uitgevoerd als voor het NEM Verspreidingsonderzoek Otter. Mede op basis van deze 

verzamelde gegevens is geconstateerd dat de in 2002 geherintroduceerde otterpopulatie qua aantal 

otters nu een levensvatbare populatie is. Het aantal kilometerhokken is nog niet voldoende om 

hetzelfde signaal te kunnen afgeven. 

 

Begin 2020 was het regionale otteroverleg in NW-Overijssel. Dit overleg, waarbij ook de provincie 

Overijssel steeds aanwezig is, is mede aanleiding tot het nemen van diverse maatregelen aan 
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provinciale wegen en gemeentelijke wegen in NW-Overijssel door de provincie Overijssel en de 

gemeente Steenwijkerland. De actieve verzameling van verkeersslachtoffers onder otters maakte 

duidelijk waar deze maatregelen hoog nodig waren. Voor het op juiste wijze verzamelen van dode 

otters wordt i.s.m. SBB een ‘’dode otter protocol’’ opgesteld. 

Het jaarlijkse landelijke otter-overleg is dit jaar afgelast. 

 

De voorbereiding voor het Jaar van de Otter 2021 vroeg veel tijd en overleg. Dit is geïnitieerd door 

Calutra, met de duidelijke boodschap dat het een feest is met en voor vele partners. Mede daardoor 

zijn 4 vrijwilligers aangetrokken en ingewerkt die de social media rond het Jaar van de Otter 2021 

voor hun rekening nemen. Op de Zoogdierdag, via Zoogdier en via de uitzending op de nationale TV 

van prachtige film van Hilco Jansman over de otter in Nederland (NPO 1 op 2 januari 2021) is het Jaar 

van de Otter 2021 een vliegende start gegeven.  

De contacten met otter-betrokkenen in België en Duitsland zijn intensief aangehaald. In zowel 

Duitsland als België is 2021 ook het jaar van de otter. Dit is een onderstreping van het belang van de 

migratie tussen de diverse deelpopulaties in de 3 landen. Veilige migratieroutes met voldoende 

kwalitatief goede leefgebieden zijn daarbij essentieel. 

Helaas moeten we ook constateren dat in 2020 een groot aantal otters is omgekomen in het verkeer.  

Dit hoge aantal is dan ook aanleiding om in het Jaar van de Otter 2021 vele partners te verleiden tot 

het nemen van passende maatregelen. 

Intensieve contacten met de ecologen van WENR en met juristen van de Universiteit van Tilburg 

helpen ons verder in de onderbouwing van onze beschermingsactiviteiten rond de otter. 

 

Rond de bever blijft Calutra alert. Vele vrijwilligers monitoren de bestaande en de steeds verder 

uitbreidende verspreiding. Voor deze verspreiding van de populatie is het van belang te zoeken naar 

een evenwicht met de waterveiligheid. Vele waterschappen hanteren een werkbaar protocol. 

 

 

Extra vermelding verdient:  

In november is op de Zoogdierdag het Jaar van de Otter 2021 van start gegaan. 

 

 

 

Calutra is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 

 


