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Vrijwilliger van het jaar: Harrie Bosma
De Zoogdiervereniging zou niet bestaan zonder alle
vrijwilligers die zich op een of andere manier inzetten
voor de vereniging. Daarom is besloten om naast de
Scheygrond-prijs, die onregelmatig wordt toegekend, ook
een jaarlijkse Vrijwilliger van het Jaar-prijs in te stellen.
Op de Zoogdierdag werd die prijs voor de eerste keer
uitgereikt.
Via de website, sociale media, de digitale nieuwsbrief,
Zoogmail en via de werkgroepen is de oproep verspreid
om genomineerden aan te dragen . Een commissie,
bestaande uit Jacob van Olst (onze oud-voorzitter), Jos
Teeuwisse (onze oud-directeur) en Margje Voeten (lid
verenigingsbestuur) heeft uit de binnengekomen
nominaties een keuze gemaakt: Harrie Bosma!
Harrie is als vrijwilliger actief in Friesland binnen onze
werkgroep. Naast monitoring van deze soorten filmt hij
ze met cameravallen. Hij verspreidt die via CaLutra en
YouTube, om ook anderen in staat te stellen van de otter
te genieten en bijvoorbeeld de werking van een
faunabuis onder een weg aan te tonen.
1 Foto: Wesley Overman
Hij is daarnaast actief naar waterschappen,
Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders om otterroutes veilig te krijgen zodat daarmee het risico
voor verkeersslachtoffers of verdrinkingsslachtoffers (in muskusrattenvallen) kan worden
voorkomen.
Harrie is daarmee volgens de commissie een voorbeeld voor onze vereniging. Beide onderdelen van
de missie van de Zoogdiervereniging - onderzoek én bescherming - komen bij zijn activiteiten samen.
Naast een bos bloemen en een oorkonde kreeg Harrie door voorzitter Hans van Dord een envelop
overhandigd met een mooi geldbedrag uit het Rie de Boois-fonds ter ondersteuning van zijn verdere
activiteiten.
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Bevers 15 jaar in provincie Utrecht
In 1988 werden de bevers teruggebracht naar Nederland, na ruim 150 jaar afwezig te zijn geweest.
In Utrecht duurde het tot 1999, en dan ook nog door een bijzondere ontsnapping… Bever- en
otterwerkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging volgt de bevers al jaren. Hoe is het de
Utrechste bevers de afgelopen 15 jaar vergaan?
Ontstaansgeschiedenis
Het begon voor de Utrechtse beverpopulatie in… een dierentuin. Vanuit het bovenop de Grebbeberg
gelegen Ouwehands Dierenpark (Rhenen) ontsnapte in 1999 een jonge bever, die zich vestigde in de
Nederrijn-uiterwaarden van de Blauwe Kamer. Besloten werd om de overige familieleden ook in de
Blauwe Kamer uit te zetten. Begin jaren negentig was daar de zomerdijk doorgestoken om zo de
dynamiek te herstellen van een natuurlijk riviersysteem. Dit zorgde ook voor goede omstandigheden
voor de bever.
Uitbreiding
De beverwerkgroep (inmiddels CaLutra) van de Zoogdiervereniging heeft de verspreiding van de
bevers op de voet gevolgd. Ook van anderen kwamen meldingen, zodat er een goed beeld is
ontstaan van de ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar.
Het gaat goed met de bever in Nederland, ook in Utrecht. De eerste jaren bleef de aanwezigheid van
(gemelde) burchten en vraatsporen nog wel beperkt tot de Blauwe Kamer zelf. Pas in de periode
2005-2006 kwamen er ook meldingen uit de iets wijdere omgeving. Daarna gaat het snel, want in de
periode 2007-2008 duikt de bever ook oostelijker op bij Renkum en westelijker bij Wijk bij
Duurstede. Ook vanuit Zuid-Holland bij Schoonhoven verspreiden de bevers zich tot in provincie
Utrecht. Niet in alle jaren was de onderzoeksinspanning gelijk, dus er ontstaan soms wat gaten in het
kaartbeeld. Maar duidelijk is dat de laatste jaren sprake is van een verdere verdichting van de
bevervestigingen, waarbij steeds meer burchten worden gevonden. Niet alleen aan de Utrechtse
kant van de Nederrijn, maar ook aan de Gelderse oever. Er is zelfs een melding geweest van een
bever in een zandwinplas bij Amersfoort, maar dit lijkt niet tot een permanente vestiging te hebben
geleid. Inmiddels worden ook vanuit de Nederrijn andere plekken gekoloniseerd, zoals de Kromme
Rijn.
Toekomst
De toekomstige verspreiding is lastig te voorspellen, maar dat de bever zijn opmars voortzet is wel
duidelijk. Niet alle delen van de provincie zijn geschikt voor de bever (zoals de zandgronden van de
Heuvelrug), maar desondanks is er voldoende ruimte voor uitbreiding. De Zoogdiervereniging blijft
de bevers volgen. Blijft u ook uw waarnemingen doorgeven?
Tekst: Stefan Vreugdenhil en Marjolein van Adrichem (CaLutra, Zoogdiervereniging)
Kaarten zijn gemaakt op basis van data uit de Nationale Databank Flora en Fauna/Zoogdierdatabank.
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Waarnemingen van de bever van 1999 tot 2013 (v.l.b.n.r.o.).
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Otters en de Nieuwkoopse Plassen
We zaten natuurlijk al lang te hopen dat er otters meer naar het westen zouden opduiken. Zelf dacht
ik allereerst aan de Vechtplassen. Ik verwachtte ze daar eerder, bovendien ben ikzelf daar ook meer te
vinden. Geen goed argument voor de otter, maar wel voor mij.
Zo ging het dus niet en dat had ik ook moeten weten. Want de beverrat leerde ons al dat
verspreiding vaak “bovenlangs” plaats vond: vanuit het Eemmeer, om Huizen heen, AmsterdamRijnkanaal op?. En dan via Vinkeveen, Oude Waver en Kromme Mijdrecht op Noorden-Nieuwkoop
aan. Of zoiets, want voor hetzelfde geld gaan ze dwars door de polder. Zo’n dier doet nu juist niet
wat wij als “kenners” verwachten. Als ze halverwege de route ergens blijven plakken, doen ze dat
juist op de plek waarvan wij allen zeker weten dat juist daar dus niets ....
En ineens was de otter op Nieuwkoop. Liepen ze in beeld, waren er spraints. Zojuist (het is 4 maart)
bleek dat de spraints nog niet geanaliseerd zijn. Laten we hopen dat het een dragend moertje betreft
… Treuriger was het, toen 12 februari op de rijksweg Den Haag-Utrecht een otter werd doodgereden.
Welnu, naar intussen gebleken is betrof dit niet de Nieuwkoopse otter. Want die is op 25 februari
toch weer gezien. Op 3 maart is dit dode dier bij Alterra onderzocht, het was een jong mannetje.
Opmerkelijk was de plek waar dit dier zijn einde vond. Je zou verwachten (alweer) dat dat plaats
vond onder Zegveld, waar in noord-zuid richting doorgaande watergangen liggen die vanaf de
Nieuwkoopse Plassen bij de rijksweg komen. Dat was dus niet zo. De plek des onheils is mij niet exact
bekend, maar het dier vond zijn eind ter hoogte van Gouda – Reeuwijk. Dan is deze otter dus vanuit
het noorden gekomen (zuidwestelijke punt Nieuwkoopse Plassen > Zwammerdam > Oude Rijn >
A12?). Tja, of het kwam vanuit het zuiden bij de rijksweg uit. Dan is het misschien wel mogelijk dat
het dier vanaf de Reeuwijkse Plassen kwam, ter hoogte van de Wiericke’s?
De richting waarin het dode dier heeft gelegen en ook de rijbaan waarlangs het is aangetroffen zal
veel mensen exact vertellen waar het dier vandaan kwam. Mij zegt het niets. Je wilt niet weten welke
obstakels dieren nog bij toeval weten te passeren. Gelukkig maar, want van dat toeval hangt hun
overlevingskans blijkbaar af.
Auteur: Bred Barends/Zuid-Holland (met dank aan Johnnie Pietersen voor de feitelijke informatie)
(PS: naar mij op 5 maart uit twee bronnen bleek, is de doodgereden otter aangetroffen langs de
zuidelijke rijbaan van de A-12, ter hoogte van hm paal 25.8/25.9. Deze plek ligt buiten het vochtige
gebied van Gouda-Waddinxveen, juist westelijk van de plaats waar het spoorlijntje Gouda-Boskoop
onder de rijksweg A-12 door gaat.)
Zie ook de Lutra’tjes verderop in deze CaLutra voor de verschillende berichten over de Nieuwkoopse
otters.
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Fibertjes
Bever ontdekt in Gorinchem
Medewerkers van leer-werkbedrijf Avelingen Groep hebben sporen ontdekt van een bever tijdens
snoeiwerkzaamheden in Gorinchem. De sporen van de ijverige knager zijn overduidelijk te zien. De
aanwezigheid van bevers wordt verraden doordat er sprake is van omgevallen bomen, bomen
waarvan de schors is afgeschild, ondiepe kanalen en een burcht in het water. Hoeveel bevers er zijn
is niet bekend.

Foto:
“De bever komt waarschijnlijk uit de Biesbosch”, aldus Gerard Doeland, Bedrijfsleider Groen,
Kwekerij en Dienstverlening. “Het is bijzonder om hier het grootste knaagdier van Europa aan te
treffen.” Het dier was sinds de negentiende eeuw uitgestorven in Nederland, maar is tussen 1988 en
1992 opnieuw uitgezet in onder andere de Biesbosch. In 2005 is er uitbreiding in De Avelingen
richting Gorinchem geconstateerd. Nu zijn de bevers in opmars en trekken ze meer landinwaarts.
Medewerkers van Avelingen Groep, werkzaam in de groenvoorziening- en onderhoud, hebben de
cursus Flora en Fauna Wet gevolgd. Hierdoor zijn zij in staat beschermde plant- en diersoorten te
herkennen en hier op een verantwoorde manier mee om te gaan
Bron: Avelingen groep, 06-03-2014

7

CaLutra 27 – april 2014
Vogels en bevers
Op zondag 30 maart had Jeroen Reinhold een interview met een journalist van Vogels junior over de
otter. Samen met twee jeugdige lezers werd een veldbezoek aan het Kadoelermeer gebracht en ter
voorbereiding was 10 dagen ervoor een wildcamera geplaatst. De camera had zicht op een plek waar
de otter regelmatig spraints afzette. Tijdens het interview werd de camera weer bezocht en
uiteindelijk bekeken. Leuk dat er dan op de camera ook beelden van de otter te vinden zijn: zie
https://www.youtube.com/watch?v=-eY7z_bcxrA
Het interview verschijnt rond juni in Vogels Junior.

Uit de Gelderlander

Lutraatjes
Otters bij Nieuwkoop
Een hoop otternieuws uit Nieuwkoop, Zuid Holland. Een verhaal van ontdekkingen, noodlot, en toch
nog een happy end:
Otter terug in de Nieuwkoopse Plassen
Natuurmonumenten is er in geslaagd om met behulp van een camera voor het eerst in ongeveer 40
jaar een levende otter in het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen te signaleren. Dit dier is niet
alleen de eerst levende otter in de Nieuwkoopse Plassen sinds decennia, maar ook het eerst levende
exemplaar in de provincie Zuid-Holland sinds die tijd. De laatste otter van de Nieuwkoopse Plassen
werd in 1976 doodgereden op de toen pas aangelegde provinciale Uitweg.
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Kroon op het werk
Natuurmonumenten is ontzettend blij met deze waarneming van de eerste levendeotter in de
Nieuwkoopse Plassen, midden in het Groene Hart. De otter is te zien als een kroon op het
natuurbeschermingswerk van tientallen jaren. Hij staat als roofdier aan de top van de voedselketen
en is daarmee graadmeter voor de kwaliteit van onze natuur.
Otter op beeld
Boswachter Martijn van Schie: “De afgelopen maanden gingen er serieuze geruchten dat er zich een
otter zou ophouden in de Nieuwkoopse Plassen. Dit was de reden om met behulp van vrijwilligers
van de stichting Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland camera’s in het natuurgebied te plaatsen. Met
groot succes, want de otter is vastgelegd op beeld!Otters zijn namelijk enorm schuw en zijn ’s nachts
actief waardoor ze zich niet snel laten zien.”
Bron: natuurbericht.nl, 8 januari 2014

Otter bij Nieuwkoopse Plassen doodgereden
Op de snelweg A12 ter hoogte van Gouda is woensdagmiddag een dode otter gevonden.
Natuurmonumenten vreest dat het de otter is, die vorige maand voor grote vreugde zorgde omdat
het dier voor het eerst in tientallen jaren weer was opgedoken in de Nieuwkoopse Plassen.
Nadat vaststond dat er weer een otter zwom in de Nieuwkoopse Plassen zijn razendsnel afspraken
gemaakt met de beroepsvissers in dat gebied. Ze zouden speciale openingen op hun fuiken
aanbrengen, zodat de otter niet in hun netten kon zwemmen. Dan zou het zoogdier verdrinken.
Natuurmonumenten gaat de camera's bij de Nieuwkoopse Plassen scherp in de gaten houden om te
zien of er nog een otter in beeld komt, maar vreest het ergste, aldus een woordvoerster. Het
doodrijden van de otter bewijst volgens de natuurorganisatie dat het aanbrengen van dierentunnels
in de zeer drukke provincie Zuid-Holland „meer dan nodig” is.
Bron: Telegraaf, 13 februari 2014.

Otterpaartje in de Nieuwkoopse Plassen
Er zit zowel een mannetjes- als een vrouwtjesotter in de Nieuwkoopse Plassen. Dit blijkt uit onderzoek
dat door Onderzoeksinstituut Alterra is uitgevoerd. Boswachter John Pietersen is dolenthousiast: “Dit
geeft aan dat de otter zich wil vestigen in het Groene Hart!”
Begin dit jaar vond boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten spraints, ofwel uitwerpselen
van de otter. Het DNA uit dit verzamelde materiaal is onderzocht en hieruit blijkt dat ten minste twee
otters een thuis in de Nieuwkoopse Plassen hebben gevonden.
Schuwe nachtdieren
De otter is een schuw nachtdier en laat zich maar zelden zien. Slechts een paar keer verscheen een
enkele otter voor de geplaatste camera in het natuurgebied. Boswachter John Pietersen: “Op deze
beelden kun je niet zien of het om een mannetje of een vrouwtje gaat. Ook wisten we niet of het
steeds om dezelfde otter ging of dat het iedere keer een ander exemplaar was.”
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Afstammelingen otters Weerribben-Wieden
Om hier achter te komen, heeft Natuurmonumenten de spraints door Alterra laten onderzoeken. Het
onderzoeksinstituut concludeert nu dat het om een mannetje en een vrouwtje gaat. Ook is
vastgesteld dat het DNA van dat mannetje niet overeenkomt met het mannetje dat in februari is
aangereden op de A12 bij Gouda. De DNA-profielen laten verder zien dat zowel de beide otters in de
Nieuwkoopse Plassen als de doodgereden otterman afstammen van de Nederlandse populatie in en
rond de Weerribben-Wieden. Meerdere otters hebben van daaruit dus al een route weten te vinden
naar het Groene Hart.
Ottertunneltje van levensbelang
“Het is ontzettend goed nieuws dat er meer dan één otter in de Nieuwkoopse Plassen zit. Nu moeten
we ervoor zorgen dat deze twee otters een veilige toekomst in het Groene Hart krijgen!” aldus
boswachter John Pietersen. Om nieuwe slachtoffers te voorkomen is het volgens
Natuurmonumenten belangrijk dat er vaart gemaakt wordt met de aanleg van ottertunneltjes, om te
beginnen in de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen. Natuurmonumenten is daarover in overleg
met de gemeente Nieuwkoop en de Provincie Zuid-Holland.
Help de otter!
Boswachter John Pietersen is op www.welkomotter.nl een actie gestart om geld in te zamelen voor
de eerste ottertunnel rond de Nieuwkoopse Plassen. “We hopen natuurlijk op een ottergezinnetje,
maar dan is het des te belangrijker dat we er voor zorgen dat de tunnel er snel komt! Want het zou
doodzonde zijn als een van beiden, net zoals de otter op de A12, wordt doodgereden.” [2e dier]
Bron:Natuurmonumenten, 24 apr 2014

Zweten als/voor een otter
De gebeurtenissen rond Nieuwkoop maakten in één klap duidelijk dat het van groot belang is om het
wegennet rondom Nieuwkoop 'otterproof' te maken. Daarom startte boswachter John van
Natuurmonumenten een actie om ottertunnels aan te leggen (zie boven). Help ook mee!
Een aantal mensen helpt John door eenon sporsor-triathlon, onder het motto “Zweet als een otter voor
de otter”. Sponsor of loop mee via: https://www.justgiving.nl/nl/events/606-de-ottertunnel-van-johnzoogdiervereniging

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging

Otter in Vroege vogels
De Zoogdiervereniging ging met Vroege vogels op zoek naar de otter.
Kijk op http://goo.gl/jRtClK

Otters in Flevoland
De ottermonitoring loopt tegen zijn eind voor dit jaar. En de eerste resultaten stonden al in
OtterSpotter.
De Noordoostpolder lijkt dit jaar toch echt minder op te leveren dan vorig jaar. Het Waterloopbos is
in deze regio echter het hele seizoen goed ottersporengebied geweest.
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In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland lijkt de situatie sterk op die van vorig jaar. Een intensievere
monitoring door meerdere mensen zorgt ervoor dat er meer spraints gevonden zijn.
Leuk is natuurlijk wel dat nu ook in de gemeente Almere een spoor gevonden is. Aan de rand van de
Oostvaardersplassen werden spraints gevonden. Daarmee zijn spraints op alle logische in- en
uitgangen van de Oostvaardersplassen vastgesteld: het lijkt dus logisch dat ook binnenin de
Oostvaardersplassen een of meerdere otters zwemmen, maar dit gebied is nauwelijks toegankelijk.
De monitoring in Flevoland maakt deel uit van de landelijke NEM-monitoring otters. Een project dat
landelijk gecoordineerd wordt door de Zoogdiervereniging. In Flevoland vindt de coordinatie plaats
door Landschapsbeheer Flevoland. Samen zorgen we ervoor dat er voldoende gegevens van de otter
verzameld worden om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van de otter in Nederland.
Bron: Otterspotter Maart 2014, Jeroen Reinhold.
De Otterspotter Nieuwsbrief bevat veel meer interessant otternieuws. Lees ze op:
http://www.landschapsbeheer.net/projecten/ruimte-voor-plant-en-dier/project/otters-in-depolder/75

Nieuws uit de vereniging
Van de voorzitter
Ik probeer er een gewoonte van te maken om deze stukjes altijd zo kort mogelijk voor de deadline te
schrijven en dat is ditmaal maar goed ook! De afgelopen twee weekenden stonden de zaterdagen in
het teken van de vrijwilligers met eerst de vrijwilligersdag van CaLutra en daarna de Landelijke
Zoogdierdag. Beide dagen waren mijns inziens zeker geslaagd en erg gezellig. Tijdens de Landelijke
Zoogdierdag viel CaLutra nog in de prijzen ook. Na stiekem door ons als bestuur te zijn genomineerd,
is regio-coordinator Harrie Bosma geheel terecht uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.
Ondergetekende wist ook nog de 3e plaats in de wacht te slepen met de quiz (met wat hulp van
mede-marterfan Tim Hofmeester van de WKM). Grappig genoeg hadden veel mensen moeite met
het herkennen van de beverstaart. Daar valt nog wat te bereiken dus! Maar ook daarbuiten waren er
leuke praatjes, mooie stands en was het erg goed om oude en nieuwe bekenden tegen het lijf te
lopen.
De rest van het afgelopen half jaar is natuurlijk ook nog genoeg gebeurd! We hebben een nieuw
bestuurslid en een nieuw eind-redactielid mogen verwelkomen, ikzelf heb me drie maanden met de
Noorse otters bezig gehouden en achter de schermen is ook meer dan genoeg gebeurd, maar daar
kan ik nog niet teveel over vertellen. Ik verwacht met het bestuur dit jaar in ieder geval tot een paar
spannende ideen te komen! En hopelijk nog wat spannende nieuwe bever- en otterwaarnemingen
erbij van jullie!
Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com

Vrijwilligersdag 2014 Molenpolder
Op 23 maart was het weer zover, de tweede vrijwilligersdag van CaLutra. Ditmaal in een van de
mooiste vergeten stukjes waterrijke natuur in Nederland: De Molenpolder. De polder is een knus
voormalig turfsteek gebiedje vlakbij Utrecht. Momenteel wordt het beheerd door Staatsbosbeheer
en is gewoonlijk niet opengesteld voor bezoekers. Wij hadden echter geluk! De boswachter was
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bereid gevonden ons rond te leiden. Tijdens de lunch togen ca. 50 CaLutra-vrijwilligers enthousiast
de rondvaartboot of een van de kleine roeibootjes in. Na terugkomst waren de wedijverende
verhalen over dansende otters en beverburchten van tien meter hoog niet van de lucht tussen de
twee groepen, maar of de vaarders nou echt iets hebben gezien..? We zullen het nooit weten.
Buiten de geweldige excursie was er ook 's ochtends en 's middags in het kleine streekmuseum
genoeg te beleven met de diverse praatjes. Ikzelf trapde de dag af met een verhaal over mijn
avonturen en problemen met otters in Noorwegen afgelopen winter (nog steeds geen otters gezien
nee) en ook berichten van de spannende ontwikkelingen rond otters in Zuid-Holland door Fred
Barends en rond bevers (en de otter?) in Utrecht door Stefan Vreugenhil. Ook vertelde Hans Bekker
nog over de zeer interessante ontwikkelingen rond de rechtelijke gang van zaken die momenteel
rond de otter spelen. Er gebeurt een heleboel rond het beestje en hopelijk profiteerd de hele natuur
hiervan!
Kortom, meer dan genoeg om tot een leuke en leerzame dag te komen! De dreigende regen heeft
zowat de hele dag meegewerkt, de ambiance was prachtig en de vrijwilligers waren allemaal super
enthousiast. Hopelijk heeft iedereen net zo'n leuke dag gehad als ik! Volgend jaar weer en
waarschijnlijk nog een beetje groter aangepakt!

Nieuws uit de meetnetten
Bever
Op dit moment komen de gegevens met de verspreiding van de bever in 2013 bij het bureau van de
Zoogdiervereniging binnen van de deelnemende waterschappen. We zijn heel benieuwd of de
toenemende trend van de bever nog steeds doorzet en niet te leiden heeft gehad van de koudere
winter 2012/2013. Inmiddels is bekend dat ook het waterschap Roer & Overmaas aan het meetnet
gaat deelnemen. Met de laatste 7 waterschappen, in het westen van het land, hopen we binnenkort
knopen door te kunnen hakken.
Otter
Afgelopen winter zijn in samenwerking met Freek Niewold ruim 50 personen opgeleid in het
opsporen en herkennen van otteruitwerpselen. Een deel van deze mensen komt uit provincies waar
nog geen otters verblijven (voor zover we nu weten!). Het is echter erg handig om kenners verspreid
over het land te hebben, want otters duiken soms op grote afstand van het uitzetgebied op, zoals we
onderstaand kunnen lezen.
Groot nieuws was het opduiken van een otter in Zuid Holland in de Nieuwkoopse Plassen. Dat nieuws
werd echter al snel overschaduwd door een doodgereden otter bij Gouda, waarmee gevreesd werd
dat het om hetzelfde dier ging. Enkele dagen na het doodrijden bij Gouda, werd er in de
Nieuwkoopse Plassen toch weer een otter op de film gezet. Er wordt nu getracht om tunnels aan te
gaan leggen onder de drukke wegen rond de plassen. Zie ook elders in deze Calutra.
Ook het opduiken van een otter in de Gelderse Poort bij Nijmegen werd breed belicht in de media. Er
zijn meerdere verse uitwerpselen verzameld om via DNA te achterhalen waar het dier vandaan komt
en om te kijken of er meer dieren huizen. Dat is van belang omdat Stichting Ark het voornemen heeft
om dit voorjaar in de Gelderse Poort een aantal otters bij te plaatsen om de otters in Nederland
genetisch een steuntje in de rug te geven.
In Flevoland blijken er dit jaar beduidend minder sporen te vinden te zijn in de Noordoostpolder. Wel
werden er sporen aangetroffen bij Almere en rond de Oostvaardersplassen. Of ze ook in de
Oostvaardersplassen komen is niet bekend, omdat het moeilijk toegankelijk is en daardoor niet
onderzocht, maar waarschijnlijk is het wel. Daarnaast wordt er in Flevoland hard gewerkt aan het
veiliger maken van knelpunten bij wegen.
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In Friesland breidt de otter zich ook nog steeds verder uit. Zo zijn er sporen gevonden bij Harlingen
en Haule. De regio coördinator in Friesland, Harrie Bosma, maakt zich terecht zorgen om de grote
fuiken die in het IJsselmeer staan en een grote bedreiging vormen voor otters.
In Overijssel wordt een steeds groter gebied vlakdekkend onderzocht op ottersporen. We zijn
benieuwd wat dat gaat opleveren aan extra hokken.
Wil je aan het meetnet gaan deelnemen, dan kun je dat via onze website aangeven. Mensen hebben
geen ervaring nodig. Door mee te lopen met ervaren otterspeurders wordt hun de kneepjes van het
vak geleerd.
Vilmar Dijkstra, vilmar.dijkstra@zoogdiervereniging.nl

Even voorstellen: wie is …?
Beste bever en otter vrijwilligers,
Mijn naam is Daan Bos, ik ben ecoloog in dienst bij Altenburg & Wymenga. Daarvoor heb ik
onderzoek gedaan bij aan Rotganzen in relatie tot natuurbeheer op kwelders. Samen met collega’s
doe ik onderzoek, o.a. aan weidevogels, natuurbeheer op kwelders en muskusratten. En sinds dit
jaar ook bestuurslid van CaLutra.
Het lijkt mij mooi als Calutra namens de Zoogdiervereniging een onafhankelijke bijdrage blijft leveren
aan het behoud van levensvatbare populaties van de Bever en Otter. Hierbij moeten we de
professionele instituten helpen, en geen dubbel werk doen. Samen optrekkend met andere NGO’s
moeten we bij dragen aan kennisverbreding, het signaleren van knelpunten, en het op gang houden
van dialoog tussen de betrokkenen en lobbyen voor het oplossen van knelpunten. Het op serieuze
wijze erin houden van het enthousiasme en de lol bij vrijwilligers is daar misschien wel de sleutel toe.
Met vriendelijke groet,
Daan Bos, daan.bos@planet.nl
Per dit nummer neem ik het redacteurschap van CaLutra over van Hans Hollander. Al je regionieuws
over bever en otter kan dus naar mij!
Iets over mezelf: Ik ben Jasja Dekker, bioloog, werkzaam als onafhankelijke onderzoeker
en als luchtfotograaf. Daarvoor werkte ik 6 jaar bij de zoogdiervereniging, en nog eerder werkte ik als
promovendus bij Wageningen Universiteit aan begrazing door konijnen.
Ik ben al lang gefascineerd door bever en otter. Aan de otter deed ik een afstudeervak bij Alterra
(genetische profielen bepalen van de otters van voor 1988), en de bever fascineert me vooral
vanwege zijn interactie met bomen. En er woont een bever op een paar honderd meter van mijn
huis, dan schept een band. Samen met Stefan Vreugdenhil schreef ik het boek "De bever",
uitgegeven door de Zoogdiervereniging en de KNNV uitgeverij. Ik zie er naar uit jullie te helpen met
het goede werk aan otter en bever!
Jasja Dekker, jasjad@gmail.com

Provinciale coördinatoren
Er zijn nog twee vacatures; heb je interesse om de monitoring binnen een van deze gebieden
draaiende te houden/krijgen en andere activiteiten te organiseren, neem dan contact op met:
Cynthia Lange, calutra@gmail.com
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Naam en adres
Bertil Zoer
B.Zoer@drentslandschap.nl

Provincies
Groningen
Drenthe

Harrie Bosma
harryenpytsje@hetnet.nl

Friesland

Jeroen Reinhold
reinhold@landschapsbeheer.net

Flevoland

Nannike Buvelot
N.Buvelot@kpnmail.nl

Provincie Overijssel
(alleen bever)

Mark Zekhuis
rarevogel@planet.nl

Provincie Overijssel
Provincie Gelderland: Deelgebied IJsselvallei
(Alleen otter)

Gerrit Kolenbrander
g.kolenbrander@versatel.nl

Provincie Gelderland: Deelgebied Rijnstrangen

Marjolein van Adrichem
marjolein.vanadrichem@wur.nl

Provincie Gelderland: Overige gebieden
(alleen otter)

Stefan Vreugdenhil
stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl

Provincie Utrecht

Jurjen Annen
jurjenannen@yahoo.com

Noord-Holland

Ronald van Jeveren en Rob Haan
vogelwach@vogelwacht.eu

Biesbosch

Fred Barends
fbarends@live.nl

Zuid-Holland

Lily Vercruijsse
lilyvercruijsse@hotmail.com

Maasdal en Noord-Brabant

Frank Heinen
frank.heinen@live.nl

Midden-limburg

Vacature

Groot deel van Limburg (vraag naar de specifieke
grenzen), Groningen en mogelijk Noord-Holland
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