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Bevers langs de IJssel – simultaantelling 2014
Verdubbeling van getelde bevers en in veel meer uiterwaarden gezien!
We hielden op 24 juni 2014, van ongeveer 19.30-23 uur, een simultaantelling langs de IJssel. Op deze
dinsdagavond begonnen de negen gebiedswaarnemers elk met hun korte uitleg aan hun tellers: over
het doel van de telling, de bever en aanverwante soorten zoogdieren, het telgebied, wie wel/niet
alleen mag tellen en ieders rol als waarnemer/teller. Alle 28 mensen zijn al ter plekke aanwezig langs
de IJssel, verdeeld over 19 posten: vanaf Den Zande, bij Kampen in het noorden tot en met (55 km
verder stroomopwaarts) De Wilpse Klei, iets ten zuiden van Deventer. Deze keer deden we de
Vreugderijkerwaard niet aan, aangezien er al lang geen bever of vraat was gespot. Wel een paar
nieuwe plekken/uiterwaarden. We tellen namelijk alleen op plekken waar we eerder dit jaar bevers
hebben gespot of vraat hebben vernomen.
Via de groepsapp (What’s app) konden we volgen wat de andere gebiedswaarnemers beleefden. Zo
wist iedereen aan het eind van de avond dat er vele bevers waren gespot en zelfs een otter. In totaal
zijn er 11 bevers gespot, met nog 5 waarschijnlijke plekken en/of gespotte bevers. In wel 5 gebieden!
Ter vergelijking 2013: er werd toen in 6 gebieden geteld en er werden 5 bevers gezien in maar 2
gebieden.
Per gebiedswaarnemer lees je hieronder een ingekort verslag van de bevindingen van de
gebiedswaarnemers:
Lammert Doornwaard, Den Zande
Wij hebben gezeten tegenover een burcht die in het voorjaar nog bewoond was, maar die nu geen
teken van bewoning geeft. Ook heb ik vorige week nog gekeken naar knaagsporen e.d. in dit gebied
maar ook niets gezien. Wat wij wel zagen was 2 paar futen, waarvan één paar jongen had. En ook
konden wij genieten van een paar ijsvogels die aan het vissen waren, en steeds naar de zelfde hoek
gingen, waar een omgekeerde boom lag waar zij waarschijnlijk een nest hadden. Helaas geen Bevers
of Otters.
Gerrit Jan van Dijk, De Wiesenberg Kolk
Geen bevers gezien, wel verse knaagsporen. Verder ijsvogel, Boomvalk en 3 muskusratten. Laag
water.
Robert Pater, Engelse werk
Twee posten aan weerszijden van de hoofdburcht en één nabij de vogelkijkhut met goed zicht op de
plas vanuit de burchtlocatie en naar de noordwestelijk oevers toe. Het belooft een prachtig avond te
worden, waarbij we al bij het instaleren van de eerste telpost een jaarling bever te zien krijgen die
naar de oever zwemt en zich daar begint te poetsen.
In totaal hebben we 4 volwassen bevers en twee jaarlingen waargenomen. Zelfs op 5 meter afstand
vanuit zuidelijke richting, waar een bijburcht ligt. De eerste post heeft helemaal een avondvullende
voorstelling gehad met zichtwaarnemingen langs de oever van vooral de twee jaarlingen en ook de
volwassen bevers om elkaar heen zwemmend op ca. 35 meter afstand. Ik heb ook in ca. 1,5 uur tijd
zeker een halfuur mooie zichtwaarnemingen gehad langs de oever bij de burchten in het
ondergaande zonnetje. Het leek erop dat op een gegeven moment een bever een hol in zwom
tussen de bestaande burchten in. Dat zou nog een extra hol kunnen betekenen.
Ykelien Damstra, Duursche Waarden
Dit keer 3 telposten gemaakt. Tegenover de inham naar de “oude” burcht zaten twee tellers en één
teller is tegenover de “nieuwe” burcht gaan zitten. Twee tellers bij het plasje achter de nieuwe
burcht gaan zitten. Om 21.32 uur kwam de eerste melding, zij hebben met tussenpozen 1 bever zien
zwemmen. Daarna werd er 5 minuten later een bever gemeld. Hij heeft 3 kwartier lang van een
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bever rondom de nieuwe burcht kunnen genieten: “Het was alsof hij thuis was, wat natuurlijk ook zo
is”. Het laatste team moest het lange tijd doen met een ijsvogel, twee zwanen op een nest en een
muskusrat. Vlak voordat we weg zouden gaan zag ik een smalle V door het water schieten en net
onder water een stuk otterrug. Er is twee weken gelden een otter uitgezet op deze plek, hij staat ook
al veelvuldig op de fotoval, nu dus echt gezien. In totaal dus 2 bevers en 1 otter in de Duursche
waarden.
Natalie van Dijk, Veessense Hank
Het was een beetje dreigend in de lucht, maar ondanks dat hadden we goede hoop op droog weer.
Een paar weken geleden had ik een gesprek met de rattenvangers en ik vroeg hen of ze nog nieuwe
beversporen hadden gezien, en dat hadden ze.. in de Veessense Hank. We zijn gelijk even gaan kijken
en hebben toen gezocht naar sporen en die ook gevonden. Leuk !! Een nieuwe bever aan “mijn kant”
van de IJssel.. helaas niet in “mijn” waarnemingsgebied, maar toch heel dicht bij. Vandaar dat ik me
bij het aanmelden voor dit gebied had opgegeven om te tellen, mooi bij mij in de buurt. Helaas geen
bever, wel een bruine rat op 1,5 meter afstand. Dit was natuurlijk heel leuk, en mijn zoon fluisterde
toen de rat weg was:, “mam, maar goed dat er geen meiden uit mijn klas bij waren, dan waren ze
heel hard gaan gillen”…
Mathiska Lont, de Roetwaarden
Om 21.02 langs de oostelijke oever van de Roetwaarden een bever, zwemmend. Hij zwom van het
schiereiland naar deze oever. Om 21.30 belde een teller dat hij er een recht op zich af zag komen
zwemmen. Hij zat in de zuidelijkste punt van de plas met mooi zicht op het schiereiland. Of dit
dezelfde bever betrof durf ik niet te zeggen. Voorlopig ga ik uit van één bever die we twee keer
hebben waargenomen.
Nannike Buvelot, Hengforderwaard
Met ons vijven verdeelden we ons over het ‘vernieuwde weidse Hengforderwaard’, na de ingreep
voor Ruimte voor de rivier. Deze winter vonden we op verschillende plekken enige vraatsporen, doch
we zagen geen vaste bewoning meer. Zo’n 150 meter ten noorden van de kijkhut zat een teller alleen
op de oostelijke oever. De andere vier tellers zaten individueel verspreid langs de westelijke oever.
Om 21.52 zwom een bever richting het zuiden, goed waarneembaar, rustig en verdween kopje
onder. De teller zuidelijk heeft hem helaas niet opgemerkt/ hoorde zijn telefoon niet, de bever is niet
meer gespot. Wel zeearend zittend gezien, koekoek en ijsvogel gehoord en enige verse knaagsporen.
Johan Tolkamp, Ossenwaard
Helaas geen melding van gesignaleerde bevers. Wel eerst al 11 Lepelaars. Bij de benadering van mijn
plekje zag ik iets bruins onderduiken, spannend mogelijk een bever? Maar nee 10 meter verderop
kwam een eend boven water! Na mij geïnstalleerd te hebben kwam op 2 meter afstand een haas
niets vermoedend rustig voor mij langs huppen. Poosje later belde Mike: “Heb je de ijsvogel voorbij
zien schieten, hij/zij ging in jouw richting!” “ Ja, Mike ik zag hem ook!”. Verder genoten van allerlei
vogelgeluiden kieviten , koekoek o.a, maar vooral de zanglijster imponeerde met geweldige heldere
tonen! Mike maakte nog melding van een magere vos die voor zijn kijker langs kwam. Om 23.00u
besloten we toch maar huiswaarts te keren en zagen toen bij Mike’s auto staande nog een stel rosse
of franjestaart(?) vleermuizen rond vliegen.
Jeanette Boogmans, Wilpse klei
Eén Bever, misschien twee/ dubbeltelling? En een ree.
Kortom, met 28 mensen langs de oever van de IJssel werd tot ongeveer elf uur genoten van prachtige
luchten, vele vogels en andere beesten. Het was een avond om te herhalen, met 16 graden en een

4

CaLutra 28 – oktober 2014
zuchtje wind, laag water, beetje dreigend of er regen zou komen, een prachtige ondergaande zon,
superveel bevers en nog meer blije tellers van nóg meer Whatsappen...
Het is geweldig dat het nu zo goed gaat, ondanks het graafwerk voor Ruimte voor de Rivier, want in
de Hengfordenwaard, Het Engelse werk en de Roetwaard zijn er afgelopen twee/ drie jaar
werkzaakheden geweest. De Ossenwaard, de Duurse Waard en de Vreugderijkerwaard is nu aan de
beurt. De Wilpse Klei gaat nog onderhanden genomen worden. Soms zijn we er op tijd bij om de
aannemers en andere betrokkenen in te lichten over de laatste stand van zaken betreft flora en
fauna/ bewoning burchten, met of zonder jongen. Bij de Roetwaard ging dit helaas mis en zijn er nu
maatregelen genomen ter bevordering van een prettige opgang/oever voor bevers en een plek voor
beverburcht. De gebiedswaarnemers, die ook locatiecoördinator zijn voor Ruimte voor de Rivier, zijn
allen betrokken bij de natuur: Waterschap Valei en Veluwe, IVN Deventer, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, docent natuur/biologie en anderszins betrokken. We
struinen bijna het hele jaar door, met vergunningen, door onze gebieden en ook wel gezamenlijk,
om bevers en otters te vinden en volgen.
Door Nannike Buvelot - Beverwerkgroep IJsseldal - Calutra

Uit het Friese veld: een bever in Friesland!
Zaterdag 16 augustus kreeg John Melis, ook lid van de Zoogdiervereniging, een melding dat mensen
bij hun zomerhuisje mogelijk een Bever hadden gezien. Omdat ze er niet voor de volle 100% zeker
van waren, riepen ze de hulp van ons in. Na wat communicatie via de mail en hun omschrijving over
het dier , ”’zwemvliezen als staart’’ en” ruiger haar op de kop dan een Otter’’, ging de eerste
gedachte uit naar een Beverrat. Mede doordat er vorig jaar vijf meldingen van Beverratten in
Friesland waren binnen gekomen(zeldzame hoge score), moet het wel begrijpelijk zijn, dat de
gedachten niet gelijk naar een Bever zijn ge gaan. Daarbij komt dat, de dichtst bijzijnde bewoonde
Bever burchten in Flevoland liggen,aan het Ketelmeer 70 km van deze plaats ,en in het Groninger
landschap in het Zuidlaardermeer, op afstand van ongeveer 85 km.
De laatste melding van een Bever was 5 jaar geleden, toen een collega muskusrattenbestrijder
vraatsporen vond in Earnewoude. Niet lang daarna konden mensen in de jachthaven van Woudsend
een vermoeide dan wel zieke Bever gewoon pakken. De Bever is toen direct naar de Fûgelhelling
gebracht, en avonds nog opgehaald en uitgezet in Drenthe. De volgende dag is ze zeer waarschijnlijk
doodgereden op diezelfde plaats.
Na de serieuze melding van de Bever(rat) is door mij de collega bestrijder daar ingelicht. Door
tijdnood kon hij niet gelijk polshoogte nemen. Een kleine week later kreeg ik van een andere collega
een foto toe gestuurd,waar sporen op te zien waren, die wel degelijk van een bever moesten zijn.
Het duurde toen niet lang, voor er enkele bewegingscamera’s stonden.Het resultaat van de camera’s
was na drie dagen bekend,niet alleen bij de collega- bestrijders, maar ook de media sprong er
bovenop. De laatste Bever die zich hier, in Friesland, vast vestigde is ongeveer 350 jaar geleden.
De camera’s doen nog flink hun best, de (trage) bever laat zich van alle kanten zien,ook begint de
Bever de boel al mooi te snoeien. En filmpjes van de combinaties Bever –Otter, Bever –Boommarter
en Bever –Steenmarter zijn al vastgelegd. Deze filmpjes zijn nu en in de toekomst te zien op YouTube. Het woord trage is met opzet tussen haakjes gedaan: op één van de filmpjes is te zien hoe snel
de Bever in werkelijkheid kan zijn. Het is een zeldzaam mooi dier,en ik hoop dat ze nog lang blijft,
samen met de otter in ons waterrijke provincie Fryslân.
Bekijk beelden van het dier op http://youtu.be/9lO6L3KEjq0
Harrie Bosma
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Bevindingen simultaan telling bever
Weblog Staatsbosbeheer Veluwe

Het was een beetje dreigend in de lucht, maar ondanks dat hadden we goede hoop op droog weer.
Rond 20.00 uur waren we in Veessen om in het gebied op zoek te gaan naar nieuwe sporen en een
goed plekje om te gaan zitten.
Een paar weken geleden had ik een gesprek met de rattenvangers en ik vroeg of ze nog nieuwe
beversporen hadden gezien, en dat hadden ze.. in de Veessense Hank. Omdat we nog wat tijd
hadden zijn we even gaan kijken, en hebben toen gezocht naar sporen en die ook gevonden. Leuk !!
een nieuwe bever aan “mijn kant” van de IJssel.. helaas niet in “mijn” gebied, maar toch heel dicht
bij. Vandaar dat ik me bij het aanmelden voor dit gebied had opgegeven om te tellen, mooi bij mij in
de buurt.
Mijn zoon (11, nee sorry, bijna 12) wilde ook wel mee om bevers te tellen, waarschijnlijk alleen al
omdat het op een doordeweekse schooldag avond laat naar bed feest zou zijn. Wij dus zoeken naar
nieuwe sporen en een goede zitplek. Tijdens het rondlopen viel het meteen al op dat er geen enkel
nieuw spoor te vinden was en had ik er een hard hoofd in om een bever te zien deze avond. Ook viel
het meteen op dat het water ontzettend laag stond.
We hebben een goed plekje in de bosjes gevonden en met overzicht over de plas. Daar hebben we
een poosje stil gezeten. Na ongeveer een kwartier stil zitten kwam er een bruine rat voor onze
voeten langs schuifelen, op anderhalve meter afstand, hij heeft ons van begin tot het eind niet in de
gaten gehad. Dit was natuurlijk heel leuk, en mijn zoon fluisterde toen de rat weg was:, “mam, maar
goed dat er geen meiden uit mijn klas bij waren, dan waren ze heel hard gaan gillen”.
Helaas bleef het bij deze bruine rat, en hebben we verder niets bijzonders gezien en al helemaal geen
bever. Via de groeps app konden we volgen dat andere tellers bevers en zelfs een otter spotten, dus
die staan voor ons volgend jaar op het afvink lijstje.
En laat de rest dan maar eens proberen een bruine rat te spotten.
Natalie van Dijk – weblog staatsbosbeheer - http://veluwe.wordpress.com/

Bevers langs de Nederrijn bij Wageningen en omgeving
Deze zomer is er weer een simultaantelling gedaan bij de Blauwe kamer, de Plasserwaard en de
Palmerswaard. Deze gebieden liggen aan de noordkant van de Nederrijn bij Wageningen en Rhenen.
Net als vorig jaar is er ook geteld bij een burcht in Opheusden en een burcht in Lakemond (tussen
Randwijk en Opheusden) aan de zuidkant van de rivier. Afgelopen winter werd duidelijk dat er in de
vrij-toegankelijke uiterwaarden van Wageningen zelf ook een burcht is gebouwd. Deze burcht is dit
jaar ook meegenomen in de simultaantelling.
Op alle locaties is twee keer geteld, op 18 juli en op 1 augustus. 18 juli was de eerste tropische dag
van 2014 met een maximum temperatuur van ongeveer 31 graden. Matige planning dus. De bevers
werden blijkbaar ook een beetje lui van de warmte, want er werd die avond erg weinig gezien. Alleen
in de Plasserwaard werden in totaal 3 bevers gezien.
1 augustus was betere avond voor de tellers. Er werden meer bevers gezien en de temperatuur was
een stuk aangenamer met een maximum van ongeveer 26 graden.
Het resultaat van de tweede avond:
- Wageningen/Rhenen: geen bevers in de Blauwe kamer, 6 bevers (3 burchten met elk 2
bevers) in de Plasserwaard, 2 bevers (2 verschillende burchten) in de Palmerswaard.
- Wageningen: geen bever in de Wageningse uiterwaarden.
- Opheusden/Lakemond: zeker 2 bevers bij de plas bij Opheusden, 1 bever bij het Lingekanaal
bij Lakemond aan de zuidkant van de Nederrijn.
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In de gebieden van het Utrechts landschap (Blauwe kamer, Plasserwaard en Palmerswaard) zijn in
totaal 8 bevers geteld. Dit is 1 meer dan vorig jaar. In de Blauwe kamer is in tegenstelling tot andere
jaren geen enkele bever geteld. Bij 2 al eerder bekende burchten, 1 in Plasserwaard en 1 in de
Palmerswaard, zijn sinds lange tijd juist wel weer bevers waargenomen.
Bij de plas bij Opheusden zijn dit jaar dus twee bevers geteld, terwijl daar vorig jaar geen bever is
gezien. Bij Lakemond is net als vorig jaar 1 bever geteld.
In totaal zijn er bij deze simultaantelling minimaal 11 bevers gezien.
Marjolein van Adrichem

Bever aangetroffen in vijver in woonwijk in Wijchen
Op woensdag 7 mei 2014 stond in de Wijchense Wegwijs, een opvallend artikel over een in een
tuinvijver aangetroffen bever.

De Heilige Stoel is een woonwijk in Wijchen, dichtbij de N326, de snelweg van Nijmegen naar de A50.
De dichtstbijzijnde beverlocatie is de Loonse Waard, waar sinds 2008 een beverburcht aanwezig is.
De afstand tot deze voormalige zandwinplas langs de Maas is hemelsbreed 2,5 km.
De bewoner heeft de Dierenambulance Nijmegen (DAN) ingeschakeld. Deze konden eerst ook niet
konden geloven dat er een bever in een Wijchense tuinvijver zou kunnen zitten. Aangekomen bleek
het toch om een bever te gaan. De bever is eerst na uitvoerig overleg met Harry Woesthuis,
boswachter van SBB heel rustig ingevangen door het dier in een kooi te laten zwemmen. De bever,
die niets mankeerde, is uitgezet op de Ewijkse Plaat, langs de Waal. Op de website van de DAN
(http://www.dierenambulancenijmegen.nl/) staat een filmpje over de vrijlating. Van de bever is DNA
7
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materiaal genomen (haar), maar voorlopig is er geen techniek beschikbaar hiermee de herkomst te
bepalen. Alleen bepaling op ondersoort is vooralsnog mogelijk, aldus Hugh Jansman van Alterra.
Ik heb geen idee hoe het dier hier gekomen kan zijn. Is het dier hier op eigen kracht naar toe
gekomen uit de Loonse Waard? Het tussenliggende woongebied met spoorlijn is niet zo bevervriendelijk, al ligt er wel een oude Maasarm (Wijchens Meer) tussen. Misschien past het in het
recente lijstje van een adder en een zandhagedis vlakbij in de Hatertse Vennen en een smaragd
hagedis bij Nijmegen? Of is het dier meegelift met een vrachtwagen? Zo is op www.digibron.nl een
bericht te vinden, gepubliceerd op 28 juni 1991 over een reislustige bever:
“De jonge bever die onlangs in Katwijk werd aangetroffen, is afkomstig uit het Natuurpark Lelystad.
Willimien, zoals ze inmiddels wordt genoemd, heeft de reis naar het kustdorp vermoedelijk gemaakt
met een vrachtauto van tuinbouwbedrijf Jac. van Rijn uit deze plaats. Deze firma heeft vlak bij het
natuurpark een terrein waar wortels worden verbouwd. Hoogstwaarschijnlijk is het dier in een kist
geklommen en is zo meegelift.”
Wanneer er meer bekend is over de herkomst, kom ik hier op terug!
Met dank aan Wegwijs Wijchen, Jacqueline Bouwhuisen (DAN), Harry Woesthuis (SBB) en Maurice La
Haye (Zoogdiervereniging) en Hugh Jansman (Alterra).
Hans Hollander

Foto: Dierenambulance Nijmegen.

Locatie bevervondst Wijchen en ligging Loonse Waard langs de Maas (zuidwest).
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Fibertjes
Bevergenetica
In het (gratis) tijdschrift PloS One verscheen een interessant artikel over de herkomst van bevers in
Midden-Europa. Aan de hand van bepaalde stukjes van het DNA konden de auteurs nagaan dat de
bevers in Midden-Europa afkomstig waren van 4 onderscheidbare bronnen, maar dat deze groepen
zich verspreidden over het gehele studiegebied en een genetisch diverse populatie vormden. Er
werden 20 Amerikaanse bevers gevonden.
Lees het hele artikel via http://www.plosone.org/
Frosch C, Kraus RHS, Angst C, Allgower R, Michaux J, et al. (2014) The Genetic Legacy of Multiple
Beaver Reintroductions in Central Europe. PloS ONE 9(5): e97619. doi:10.1371/journal.pone.0097619

Lutraatjes
Crowdfunding otterplanken
Onder verschillende watergangen zijn in het
verleden planken aangelegd: een goede
zaak want dan kunnen dieren met droge
voeten onder de weg doorlopen.
Veel van deze planken zijn echter
ondertussen oud en verrot: vooral waar de
plank buiten de tunnel steekt en aansluit op
het land. Tijd om deze planken eens te gaan
vervangen. Via crowdfunding proberen we
geld bijeen te krijgen om deze planken en
het werk te bekostigen. Op dit moment is
60% van het geld binnen. Doe ook mee via
http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/flevoland

Otter Overijssel
Behalve bij de IJsselmonding, ten noorden van Kampen, is er nog geen permanente vestiging van
otter langs de Overijsselse IJssel. Er is begin deze zomer door St. Ark een jonge otter uitgezet in de
Duursche waarden, langs de IJssel . De gehele zomer was deze daar aanwezig en is gezien voor de
fotoval. Helaas werd hemels breed ca 5 km op 13 september een otter doodgereden. zie
http://waarneming.nl/waarneming/view/87943512
Het is op dit moment nog niet zeker of dit het zelfde exemplaar betreft. Er zijn na het hoge water
weer fotovallen opgehangen in de Duursche waarden om te kijken of hier nog geen otter zit. Het
kadaver zal onderzocht worden op de aanwezigheid van een chip, welke de uitzet otter wel heeft.
Collega Jacob van der Weele vond verse otterprenten bij Lankhorst
http://waarneming.nl/waarneming/view/88024818. Op het kruispunt van de A28 en A32 heeft
Landschap Overijssel ism Rijkswaterstaat een stapsteen voor de otter ingericht. Deze blijkt dus na
9
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een half jaar al te werken! Langs de Hoogeveense vaart, aansluiting met de Reest en langs de
snelwegen komen nog betere rasters en faunaduikers. Maar dit is al een zeer goed begin!
Mark Zekhuis

Otters in Flevoland
Voor het landelijke monitoringsprogramma coördineert de Zoogdiervereniging het
monitoringsprogramma NEM-otter. Per provincie zijn er provinciale coördinatoren en in Flevoland
behartigt Landschapsbeheer Flevoland deze rol. Gemonitord wordt op vaste locaties die driemaal per
winterperiode bekeken worden op sporen van de otter (spraints).
In het seizoen 2012-2013 is in Flevoland begonnen met 81 locaties. In 2013-2014 is dat uitgebreid
naar 109 locaties. Op ruim 24% van alle tellocaties is een of meerdere keren een otterspoor
gevonden. Een verrassend hoog aantal, zeker als bedacht wordt dat sommige routes helemaal geen
sporen (meer) hadden.

NEM-meetpunten otter in Flevoland en losse waarnemingen van ottersporen in de winter 2013-2014

De kaart geeft aan op welke locaties gekeken wordt en afhankelijk van de kleur is er al dan niet een
otterspoor gevonden (vierkant met zwarte stip=geen waarneming, rood vierkant= waarneming NEM,
rood rond= losse waarneming). Opvallend is dat met name de regio Kuinderbos dit jaar rustig was.
De meeste andere gebieden lieten ongeveer hetzelfde beeld zien als vorig jaar.
Veel meer Flevo’s otternieuws lees je in de Otterspotter:
http://www.landschapsbeheer.net/projecten/ruimte-voor-plant-en-dier/project/otters-in-depolder/75

Nieuws van de werkgroep
Van de voorzitter
Met een nog een beetje onwerkelijk gevoel besef ik me dat dit hoogstwaarschijnlijk mijn laatste ‘van
de voorzitter’ stukje gaat zijn wat ik hier schrijf. Afgelopen zomer heb ik besloten per 31 december
te stoppen als voorzitter van CaLutra. Ik vind het erg jammer om te stoppen, maar na bijna vier jaar
leek het me een goed moment om het stokje over te dragen. Natuurlijk kan ik CaLutra niet helemaal
achter laten en zal ik nog wel actief binnen de werkgroep blijven. Het leek me leuk deze plek te
misbruiken om eens terug te kijken op wat de afgelopen vier jaar me hebben gebracht.
Toen ik afstudeerde en werkloos thuis zat, leek het voorzitterschap me een mooie kans om zowel
wat nuttigs te doen, als iets moois voor op mijn CV. Ik had al een tijdje zijdelings contact met de
werkgroep en het leek me een prachtige klus om de Beverwerkgroep, zoals het toen nog heette, van
de afgrond te redden. Samen met GerritKolenbrander heb ik een nieuw bestuur gezocht, de
otterstudie bij onze werkzaamheden betrokken en een landelijk netwerk van vrijwilligers opgezet.
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Achteraf gezien deden we dat een recordtijd. Het heeft heel wat opgeleverd: Vrijwilligersdagen, een
actieve rol binnen het NEM, een grote bijdrage aan het Jaar van de Bever en ga zo maar door.
Ikzelf ben net zo hard meegegroeid met de werkgroep. Als voorzitter van een bestuur van twee, naar
een voorzitter van zes bestuursleden; van een nieuwkomer in de wereld van de bever naar iemand
die er ondertussen heel wat van weet; en ondanks dat ik al wat van de otters in Nederland wist, gaf
CaLutra me een kaartje voor de eerste rang bij de huidige uitbreidingsstoot waar de otter mee bezig
lijkt te zijn. Ik zal het allemaal missen!
Gelukkig mag ik mijn termijn afsluiten met twee hoogtepunten. De sleutelvrijwilligersdag wordt dit
jaar mede-georganiseerd door CaLutra en ook het langverwachte ottersymposium staat op de
agenda [wanneer dan!?]. Ik hoop velen van jullie daar nog tegen het lijf te lopen.
Ergens anders in deze nieuwsbrief staat het oproepje voor een nieuwe voorzitter. Ook hebben we
voor wat andere functies binnen de werkgroep nog vacatures. Lijkt het je ook een geweldige
ervaring? Kijk dan vooral even.naar de taakomschrijvingen. Wie weet is de volgende keer dit stukje
wel van je eigen hand!
Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com

Gezocht: Bestuursleden
Het nadeel aan een bestuur van leden die ongeveer tegelijk aan hun functie begonnen, is dat ook
veel mensen tegelijk willen stoppen. Hierdoor zoeken we per direct (maar in elk geval binnen in het
komende half jaar) een
- Voorzitter
- Secretaris
- Contactpersoon regio-coördinatoren
We vergaderen ongeveer 4-6 keer per jaar en daarnaast ben je nog enkele uren per week/maand
kwijt aan andere zaken. Deze tijd is natuurlijk afhankelijk van de functie en de hoeveelheid ‘taken’ die
je ernaast op je neemt. Heb je interesse in een van deze functies, neem dan eens contact op met
calutra@gmail.com of j.snellenberg@gmail.com en dan vertellen we je graag meer! Ervaring of
kennis van bevers of otters is niet vereist, maar affiniteit met de soorten is natuurlijk wel een pré.
Mocht je geen interesse hebben in een bestuursfunctie, maar wel meer willen doen voor CaLutra,
kijk dan eens bij het oproepje voor de regio-coördinatoren elders in deze nieuwsbrief.

Gezocht: nieuwe proco Utrecht!
In Utrecht is Stefan Vreugdenhil al een aantal jaren de proco voor bever en otter. Hij werkt hierbij
nauw samen met Marjolein van Adrichem, die het aangrenzende deel van de provincie Gelderland
onder haar hoede heeft en de bevertellingen rond de Blauwe Kamer organiseert.
Aan het eind van dit jaar stopt Stefan als aanspreekpunt namens CaLutra voor de bever en otter in
Utrecht. We zoeken iemand die deze rol wil overnemen. Wat de bever betreft is Utrecht een redelijk
overzichtelijke provincie met aanwezigheid langs de Nederrijn. De otter is nog niet in de provincie
Utrecht waargenomen, maar dit is vast een kwestie van tijd omdat er voldoende geschikte
leefgebieden zijn. De uitdaging voor de komende tijd wordt het van de grond krijgen van een
netwerk van Utrechtse ottervrijwilligers.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Stefan via stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl.

Gezocht: Regio-coördinatoren Limburg, Noord-Holland en Groningen
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Om alle vrijwilligers in goede banen te leiden, leuke activiteiten te organiseren en het contact tussen
het bestuur en de regio te bevorderen zoeken we nog enkele regio-coordinatoren. Vacant zijn
Limburg (enkel bever momenteel); Noord-Holland (enkel otter momenteel) en Groningen.
De regio-coördinatoren komen één à twee keer met elkaar en het hoofdbestuur bij elkaar om te
praten over alle ontwikkelingen. Daarnaast zal je nog enkele uren in de week/maand (een beetje
seizoensafhankelijk) bezig zijn met het onderhouden van contacten met vrijwilligers en onder andere
het organiseren van de inventarisatie van de dieren. Heb je interesse in een van deze functies, neem
dan eens contact op met calutra@gmail.com of cynthia.lange@live.nl en dan vertellen we je graag
meer! Ervaring of kennis van bevers of otters is niet vereist, maar affiniteit met de soorten is
natuurlijk wel een pré.

Nieuws uit de meetnetten
Bever en otter verspreiden zich steeds verder over Nederland
Zoals gehoopt en verwacht breiden bever en otter zich verder over Nederland uit. Onderstaand een
kort overzicht van de stand van zaken vanuit het meetnet Verspreidingsonderzoek bever en otter. Dit
meetnet is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring. In de recent verschenen Telganger
van najaar 2014 staat een uitgebreider verhaal over de verspreiding van bever en otter in Nederland.
Mocht je de Telganger nog niet ontvangen, geef je dan op via de website van de Zoogdiervereniging
(http://www.zoogdiervereniging.nl/nieuwsbrief).
De verspreiding van de bever wordt gemonitord via de waterschappen, aangevuld met
waarnemingen van leden van CaLutra. De verspreiding van de otter wordt gemonitord door leden
van CaLutra.
Bever
In figuur 1 staat de verspreiding van de bever weergegeven op het niveau van 5x5 kmhokken tot en
met 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. Zo wordt de Geul, met enkele
onderbrekingen, tot aan de Belgische grens door bevers bevolkt. Opvallende uitbreiding heeft
plaatsgevonden in Drenthe en op de grens van Limburg en Brabant. Inmiddels staan de bevers ook
op de drempel van Zeeland. Daarnaast doken er in 2013 bevers op in Twente (Buurserbeek) en
Brabant (Dommel). Van de bever in Twente zijn foto’s beschikbaar, maar daarna is er niets meer van
het dier vernomen.
In 2014 is er weer een bever opgedoken in Friesland (ook in 2011, maar toen weggevangen) en ook
langs de Vecht in het oosten van Overijssel dook in 2014 een bever op.
Otter
In figuur 2 staat de verspreiding van de otter weergegeven op het niveau van 5x5 kmhokken van
2002 tot en met begin 2014. 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 meest opvallende recente vestigingen zijn in de
Nieuwkoopse Plassen (twee dieren), de Gelderse Poort en bij de Blauwe Kamer.
Binnen het meetnet kunnen we nog hulp gebruiken bij het inventariseren van gebieden op de
aanwezigheid van otters. Mocht je zin en in de winter tijd hebben om deel te nemen om dit
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magnifieke dier in kaart te brengen, meld je dan aan via onze website
(http://www.zoogdiervereniging.nl/node/444).
Eind oktober of begin november ontvangen de deelnemers aan het meetnet de benodigde papieren
om het veld in te gaan.
Vilmar Dijkstra -Landelijk coördinator bever en otter monitoring
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Figuur 1. Verspreiding van bever in de periode 1988-2013 op 5*5 km-hok niveau.
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Figuur 2. Verspreiding van otter in de periode 2002-begin 2014 op 5*5 km-hok niveau.
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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

Naam en adres
Vacature

Provincies
Groningen

Bertil Zoer
B.Zoer@drentslandschap.nl

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

Provincie Overijssel
Provincie Gelderland: Deelgebied IJsselvallei
(Alleen otter)

markzekhuis@gmail.com

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

Vacature

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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Agenda
15/11/2014 ALV Zoogdiervereniging en Sleutelvrijwilligersbijeenkomst
15 november is er de Algemene Ledenvergadering van de Zoogdiervereniging en
Sleutelvrijwilligersbijeenkomst. Aansluitend op de ledenvergadering is er een bijeenkomst met
werkgroepen en andere vrijwilligers. Naast een kort binnenprogramma gaan we naar buiten voor
een bever- en otter excursie door de werkgroep CaLutra. Meer informatie en het programma staat in
de uitnodiging, die je vind op de website van de Zoogdiervereniging.
Locatie: Zevenaar
Kosten: Geen (opgave verplicht)
E-mail: info@zoogdiervereniging.nl
Telefoon: 024-7410500
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