
 
 

Gezocht: regiocoördinator Limburg 

NEM Meetprogramma ‘Verspreidingsonderzoek Otter’ 

 

Nadat de otter rond 1988 in Nederland was uitgestorven, zijn vanaf 2002 otters geherintroduceerd in 

o.a. de Weerribben-Wieden. Sindsdien heeft de otter zich over een groter gebied verspreid en 

daarom heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Zoogdiervereniging in 

2012 gevraagd een landelijk verspreidingsonderzoek voor de otter op te zetten. Otters zijn dieren die 

zich weinig laten zien, doorgaans zijn ze nachtactief. Wel zijn met enige moeite en kennis sporen van 

otters te vinden (met name de uitwerpselen, zogenaamde “spraints”). 

De landelijke coördinatie van het meetprogramma ligt bij het bureau van de Zoogdiervereniging. De 

uitvoering van het veldonderzoek naar de verspreiding van de otter wordt gedaan door vrijwilligers, 

die georganiseerd zijn in CaLutra (de bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging). 

Inventarisaties kunnen door een persoon alleen worden uitgevoerd of in een groepje. Daarbij 

worden vaste inventarisatiegebieden onderzocht op ottersporen. Bij een groepje vrijwilligers wordt 

per inventarisatiegebied een contactpersoon aangewezen. Deze contactpersoon coördineert het 

veldwerk en voert de waarnemingen in het otterportaal in. Per inventarisatiegebied worden 

minimaal één tot drie bezoeken gedaan, overdag vanaf oktober tot april. 

Functieomschrijving 

 Als regiocoördinator ben je contactpersoon tussen het bureau van de Zoogdiervereniging en 

de vrijwilligers in jouw regio en voor zaken buiten het meetprogramma ook het CaLutra-

bestuur (bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging). 

 De vrijwilligers worden aangestuurd door de regiocoördinatoren. Vanuit de 

Zoogdiervereniging wordt jaarlijkse een instructiemailing richting de vrijwilligers verzorgd en 

vindt er jaarlijks een terugkoppeling van de landelijke resultaten plaats. 

 Nieuwe vrijwilligers worden door de Zoogdiervereniging in contact gebracht met de 

desbetreffende regiocoördinator, waarna de mogelijkheden doorgenomen worden.  

 Samen met de Zoogdiervereniging wordt de ontwikkeling in verspreiding van de otter 

gevolgd. 

 Samen met de Zoogdiervereniging worden vrijwilligers gezocht en geïnstrueerd om 

(potentiele) leefgebieden van otters, waar nog geen inventarisaties plaatsvinden, onderzocht 

te krijgen. 

 De regiocoördinator denkt mee over eventueel noodzakelijke aanpassingen om het 

meetprogramma te verbeteren. 

 De regiocoördinator controleert of zijn vrijwilligers de gegevens tijdig aanleveren en of de 

levering van voldoende kwaliteit is. Daarbij dienen de vrijwilligers gebruik te maken van het 



daarvoor ontwikkelde invoerportaal of bijbehorende app. De regiocoördinator krijgt 

daarvoor de benodigde rechten op dat invoerportaal. 

Voor meer informatie over het meetprogramma Verspreidingsonderzoek Otter, inclusief een 

uitgebreide beschrijving van de methoden wordt verwezen naar deze website. 

We zoeken een regiocoördinator: 

 in de regio Limburg. Bekijk hier het actuele regionale overzicht 

 die beschikt over goede communicatieve eigenschappen en vaardigheden 

 die een lokaal netwerk heeft of wil opbouwen, om op de hoogte te blijven van lokale 

ontwikkelingen m.b.t. de otter 

We bieden: 

 informatie over de recente ontwikkelingen m.b.t. de otter in Nederland 

 toegang tot een netwerk met andere vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij de 

otter in Nederland 

 begeleiding vanuit het bureau van de Zoogdiervereniging en CaLutra-bestuur 

 de mogelijkheid om zelf je tijd in te delen 

Heb je interesse of vragen? Stuur een mail naar eveline.vanderjagt@zoogdiervereniging.nl. 

 

 

 

https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/monitoring/meetprogrammas-nem/nem-verspreidingsonderzoek-otter
https://www.zoogdiervereniging.nl/doe-mee/werkgroepen/werkgroepen-voor-zoogdiersoorten/calutra/regios

