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Van dode otter tot aanpassingen faunavoorzieningen 
 

Dat er maatregelen nodig zijn als er bij een autoweg veel otters overreden worden klinkt logisch. In 

de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig. Een doorkijkje bij de situatie langs Rijksweg A6 Emmeloord-

Lemmer met tips en trucs waar je als otterliefhebber wellicht wat aan hebt. Het verhaal maakt 

duidelijk dat je als otterliefhebber de (vaak lange) weg moet weten alvorens je iets gerealiseerd 

krijgt. Het voorbeeld is in onze beleving zelfs erg soepel gegaan.  

 

Wie is verantwoordelijk? 

In de periode 2010-2011 worden er op het traject Emmeloord-Lemmer  5 otters doodgereden.  In het 

verleden registreerde Rijkswaterstaat op sommige trajecten actief de verkeersslachtoffers. Je kon 

daar vooral wat mee als het om een goed herkenbare en liefst aaibare soort ging. Andere ogen op en 

langs de weg vulden deze gegevens aan. Rijkswaterstaat kon daarmee zelf ecologische knelpunten 

(punten met veel verkeerslachtoffers) in kaart brengen. Doordat Rijkswaterstaat deze registratie niet 

meer doet, komen veel gegevens van oplettende automobilisten of medewerkers van 

Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat met een groen hart. De kans dat een dode otter ontsnapt aan de 

aandacht is dus groot. 

 

Vijf verkeerslachtoffers maakt ruim 5% van de Nederlandse populatie uit.  Verwacht mag worden dat 

de Nederlandse overheid een organisatie aanwijst die verantwoordelijk is voor het oplossen van 

grote knelpunten voor sterk bedreigde populaties. Bij wegen zijn dat in principe de wegbeheerders, 

maar in de praktijk is enige druk van anderen wel noodzakelijk. 

Individuele medewerkers van bijv. Alterra, Dienst Regelingen, Rijkswaterstaat en provincies en 

Zoogdiervereniging dragen de otter een warm hart toe. Omdat de organisatie waar zij voor werken 

maar een beperkte verantwoordelijkheid heeft moeten deze mensen vaak iets op persoonlijke titel 

proberen te regelen. Daarmee wordt het moeizamer om een vuist te maken om bedreigingen van 

een populatie op te lossen. 

 

In het geval van Rijksweg A6 speelt de individuele betrokkenheid van Jeroen Reinhold een belangrijke 

rol. Als projectleider bij Landschapsbeheer Flevoland en provinciaal aanspreekpunt van de 

Zoogdiervereniging kon hij ook geen maatregelen afdwingen maar wel aandacht vragen voor de 

problematiek. Daarmee hopend op begrip bij de wegbeheerder en andere betrokkenen. Tip: kennis, 

betrokkenheid en vasthoudendheid zijn nodig om iets voor elkaar te krijgen. 

 

Zoek de juiste medewerker 

De zoektocht naar de verantwoordelijke medewerker is altijd een spannende weg. Eerst moet je 

weten wie de eigenaar is van de weg. Aan het type weg is dit veelal te herkennen Het handigst is om 

een gok te doen en Rijkswaterstaat, Provincie of gemeente te bellen. Vaak weten deze organisaties 

goed van wie welke weg is. 

Heb je eenmaal de eigenaar gevonden dan begint de zoektocht naar de ambtenaar die je kan helpen.  

Vragen naar een afdeling die zich bezighoudt met het beleid van wegen en vooral de ecologische 

vraagstukken daarvan helpt. En dan kan het zijn dat de medewerkers van dezelfde dienst elkaar 

moeten kunnen vinden. Tip: leer het netwerk van de betrokken organisatie te kennen en te 

begrijpen. 

 

Heb je eenmaal in gesprek bent met een ecologisch geïnteresseerde beleidsambtenaar dan is het 

zaak om het probleem helder te schetsen. Weten waar otters aanwezig zijn of zelfs waar ze worden 

doodgereden zal dan zeker helpen. Dan kan je de wegbeheerder wijzen op hun 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de bescherming van de Nederlandse natuur en in het 

bijzonder als de weg een belangrijke bedreiging is voor een populatie. Besef ook terdege dat deze 

medewerker lang niet altijd alles weet van de ecologie van otters en de natuurwetgeving in 
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Nederland. Het is dus goed om ook deze informatie te verstrekken. Voor de rijksweg A6 is de 

betreffende ambtenaar uitgenodigd om mee het veld in te gaan om de verschillende locaties waar 

otters overreden zijn te bekijken en om te zien in hoeverre bestaande faunavoorzieningen op het 

traject nog goed functioneren. Het kan zijn dat er onderhoud nodig is. Tip: een veldbezoek kan heel 

nuttig zijn.  

 

Informatie is opgeslagen in handboeken en geld komt uit potjes 

De ambtenaar kan overtuigd raken van de noodzaak dat maatregelen in het veld de populatie van de 

otter kunnen helpen. Hij/zij heeft dan nog twee vragen: wat is een oplossing voor het geconstateerde 

probleem en waar komt het geld vandaan.  

Welke maatregelen waar nuttig en mogelijk zijn deze beschreven in de Leidraad Faunavoorzieningen 

bij Infrastructuur. Dit is vooral gericht op de rijksinfrastructuur. 

Tip: deze Leidraad is te vinden op www.mjpo.nl  

 

Om ons gemeenschapsgeld enigszins gestructureerd uit te geven is het geld verdeeld over potjes. 

Voor de ambtenaar is het de kunst om het juiste potje te vinden, te weten hoe hij dat moet 

inbrengen bij de juiste mensen en via welke procedures. Om vervolgens zijn baas te overtuigen dat 

een deel van dit potje de otter ten goede moet komen. Met het zoeken van het potje en de juiste 

procedure kan je vaak niet helpen maar met het overtuigen van zijn/haar baas vaak wel. Een krachtig 

argument is namelijk dat het verzoek van buiten de eigen organisatie komt.  

 

Gebruik je kracht van buitenstaander en zoek andere partners 

Gebruik dit middel goed door met de verantwoordelijke ambtenaar ook te overleggen hoe je hem 

het beste kan helpen. Het kan zijn dat jullie gezamenlijk besluiten dat jij een brief opstelt en partijen 

zoekt die je verzoek tot het nemen van maatregelen ondersteunen. In zo’n brief kan je de situatie 

beschrijven, de beschermde status van de otter aangeven en niet in het minst door mee te denken in 

mogelijke oplossingen.  

Tip: weet het spel te spelen. 

 

Bij Rijksweg A6 heeft Jeroen op basis van het veldbezoek met de medewerker van Rijkswaterstaat 

een notitie gemaakt welke maatregelen in het veld bedacht zijn en inrichtingsschetsen gemaakt van 

de gewenste situatie. De passages onder de weg waren al aanwezig maar de inrichting van de directe 

omgeving met voldoende geleiding ontbrak. Hans Bekker, werkzaam bij een landelijke adviesdienst 

van Rijkswaterstaat, is nauw betrokken is bij landelijke ontsnipperingsmaatregelen. Hij heeft de 

medewerker geadviseerd over de verdere aanpak. 

Daarmee kreeg het project nog niet voldoende prioriteit en daarmee nog steeds geen geld voor de 

realisatie van het project. Langs de rijksweg loopt de Lemstervaart, een provinciaal kanaal. De 

Provincie Flevoland is de eigenaar van de gronden en wateren direct langs de snelweg. Toevallig 

hadden ze net plannen om de oevers aan te pakken en konden de noodzakelijke ingreep aan de 

westelijke zijde van de weg gemakkelijk toevoegen bij de geplande werkzaamheden. De meerkosten 

waren zo laag dat de Provincie besloot deze geheel te dragen. Tip: meeliften op reguliere 

werkzaamheden aan weg of kanaal biedt mogelijkheden. 

Dat de provincie de helft van de maatregelen uitvoert heeft Rijkswaterstaat ervan overtuigd dat ook 

zij maatregelen gaan nemen. Naar verwachting zijn alle maatregelen eind 2014 gerealiseerd. 

 

Jeroen Reinhold & Hans Bekker, Reinhold@landschapsbeheer.net  
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Otterbescherming en –onderzoek aan de overkant van de Noordzee 
 

Na het uitsterven van de Europese otter in Nederland in de tachtiger jaren, is deze charismatische en 

schuwe soort weer langzaamaan aan het terugkrabbelen op ons grondgebied. Groot Brittannië heeft 

gelijksoortige problemen met hun otter populaties gekend, maar hoe doet de soort het daar nu? En 

hoe worden de populaties in de gaten gehouden? Dit artikel neemt u mee naar de wereld van de 

otter en het otter onderzoek in Wales en Engeland. 

 

In de jaren 50 tot aan de jaren 70 namen de Britse otter populaties dramatisch af totdat er vrijwel 

geen dieren meer overbleven. De meest waarschijnlijke oorzaak voor deze daling was het vele 

gebruik van ‘Endocriene Disruptor Chemicaliën’, die bijvoorbeeld in toenmalige pesticiden zaten. De 

Britse otter populatie begon te herstellen na de introductie van nieuwe wet- en regelgeving in de 

jaren 70, waarin veel typen EDC’s verboden of gereguleerd werden. Aanscherping van andere 

natuurbeschermingswetten en een verbetering in waterkwaliteit hebben waarschijnlijk ook een rol 

gespeeld. Net als in Nederland vonden er een aantal kleinschalige otter reïntroducties plaats, maar 

de uiteindelijke toename in otter aantallen wordt over het algemeen toegeschreven aan natuurlijk 

herstel en niet aan de reïntroducties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties van otter waarnemingen in Engeland en Wales. 

 

Ondanks de toename worden otters nog steeds geclassificeerd als gevoelig (‘near threatened’) op de 

rode lijst van de IUCN (‘International Union for Conservation of Nature’) en kampt de soort nog 
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steeds met problemen zoals aanrijdingen, conflicten met visserijen en verdrinking in 

rivierkreeftvallen en fuiken. Bovendien heeft nieuw onderzoek van het Otter Project van de 

Universiteit van Cardiff (Wales) uitgewezen dat otters in Engeland en Wales een slechte 

reproductieve gezondheid hebben. Zo zijn er een toenemende hoeveelheid  cysten in de zaadleiders 

van mannetjesotters vastgesteld, een verhoogd aantal ‘cryptorchisme’ gevallen (uitblijven van 

testikelindaling) en een reductie in het gemiddelde gewicht van het penisbot (Kean et al. 2013). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rosemary Moorhouse-Gann (Assistent Project Manager) aan het werk met otter karkassen. 

 

Het Otter Project van de Universiteit van Cardiff wordt sinds 1992 door het Brits Mileu Agentschap 

(Environment Agency, EA) gefinancierd en voert  post mortem onderzoek uit op otters die dood 

aangetroffen worden in Engeland en Wales. Oorspronkelijk was de focus van dit project  het gebruik 

van otters als indicatoren voor milieuverontreiniging. Vandaag de dag wordt, naast het 

verontreinigingsonderzoek, ook naar de gezondheid en ziekten van otters gekeken, bijvoorbeeld via 

onderzoek naar chemische communicatie, parasitologie, toxicologie, voeding en genetica. Deze 

informatie biedt vervolgens ondersteuning aan otter beschermingswerk.  

Al dit werk zou niet mogelijk  zijn zonder de hulp van vrijwilligers en instanties zoals de EA en de 

‘Wildlife Trust’. Wanneer mensen een dode otter waarnemen kunnen zij dit melden bij de EA, die 

vervolgens zorgt voor het ophalen van de karkassen. Vervolgens worden de karkassen naar de 

Universiteit van Cardiff doorgestuurd en kan het post mortem onderzoek plaatsvinden. Tijdens dit 

onderzoek wordt een grote hoeveelheid aan monsters afgenomen, waarvan een deel direct gebruikt 

wordt en een ander deel in het archief terecht komt voor later onderzoek. Ook in het lab wordt het 

project ondersteund door een groot aantal actieve vrijwilligers. 

De projectleden hebben een aantal verslagen en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd welke u 

na kunt lezen op de website van het project: http://www.otterproject.cf.ac.uk/. Ook kunt u het 

project vinden op facebook (http://www.facebook.com/pages/Cardiff-University-Otter-

Project/151552414896985?fref=ts) en twitter @Otter_project.  

 

Bron 

Kean EF, Lyons G, & Chadwick EA (2013) Persistent organic pollutants and indicators of otter  

health. A CHEM Trust report. 

 

Rosemary Moorhouse-Gann, moorhouse-gannrj@cardiff.ac.uk  

Milou Groenenberg,  milougroenenberg@hotmail.com  
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Logistieke en organisatorische lijnen NEM meetnet otter en bever 
 

In 2012 is de Zoogdiervereniging gestart met een nieuw meetnet. Dit meetnet heeft tot doel de 

verspreiding van de otter en bever op het niveau van kilometerhokken te volgen. Het meetnet is 

onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), dat door de overheid wordt gefinancierd.  

Binnen het NEM meetnet worden geen gegevens verzameld over aantallen, alleen verspreiding. De 

bevertellingen (simultaantellingen) die door CaLutra worden georganiseerd zijn dus geen onderdeel 

van het NEM. Gegevens die in het kader van het NEM worden verzameld, worden opgenomen in de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF wordt gebruikt om allerlei ontwikkelingen in het 

landschap (bv wegaanleg, stadsuitbreiding etc.) beter in te kunnen plannen. 

De Nederlandse overheid heeft belang bij het verzamelen van gegevens over otter en bever vanwege 

haar verplichtingen in Europese regelgeving (Habitatrichtlijn). Eens in de zes jaar moet Nederland 

richting Brussel rapporteren hoe het met populaties van een aantal plant- en diersoorten, waaronder 

otter en bever, gesteld is. Ook wil de Nederlandse overheid deze gegevens beschikbaar hebben om, 

waar nodig, het natuurbeheer bij te sturen. Daarnaast is het voor ontwikkelingen in het landschap 

van belang kennis over otter en bever in de NDFF op te nemen.  Hoe beter onze kennis is over 

verspreiding van otter en bever hoe groter de kans is dat we deze soorten goed kunnen beschermen 

en behouden voor de Nederlandse natuur. 

Hieronder wordt uitgelegd hoe het meetnet is opgezet en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Rolverdeling 
Het NEM meetnet wordt gecoördineerd door een landelijk coördinator vanuit het bureau van de 

Zoogdiervereniging (Vilmar Dijkstra). Hij wordt daarbij (met name voor de otter) ondersteund door 

de regio coördinatoren van CaLutra. Binnen CaLutra is er een coördinator (Cynthia Lange) die als taak 

heeft om met name zaken die naast het NEM lopen te coördineren, zoals simultaantellingen, CaLutra 

dagen, protocollen etc. De landelijk coördinator van de Zoogdiervereniging en de coördinator van 

CaLutra hebben regelmatig contact om alles op elkaar af te stemmen. Voor zaken die de verspreiding 

van otter en bever aangaan (NEM) kunnen de regio coördinatoren contact opnemen met de landelijk 

coördinator van de Zoogdiervereniging.  Voor andere zaken (niet NEM) kunnen zij contact opnemen 

met de coördinator van CaLutra.  

Verspreiding bever 
Bij het verzamelen van kennis over de verspreiding van de bever wordt gebruik gemaakt van de 

medewerkers van de waterschappen. Aan het eind van de winter leveren zij een overzicht van 

kilometerhokken waar in een kalenderjaar bevers of beversporen zijn aangetroffen. Deze gegevens 

worden door de Zoogdiervereniging verwerkt en zo ontstaat een landelijk overzicht van de 

verspreiding van de bever per kalenderjaar. Dit overzicht wordt teruggekoppeld met CaLutra in de 

vorm van kaarten met bezette kilometerhokken. CaLutra heeft het overzicht nodig voor de 

simultaantellingen die zij organiseert en om dit weer terug te koppelen naar de regio coördinatoren. 

Waar nodig kan CaLutra aanvullingen geven over de verspreiding van de bever. Eens per jaar koppelt 

de Zoogdiervereniging de resultaten terug naar alle deelnemers via een rapportage in het 

najaarsnummer van de Telganger. In principe wordt de Telganger naar alle vrijwilligers en leden van 

de Zoogdiervereniging gezonden. 

Verspreiding otter 
Bij de otter gaan leden van CaLutra het veld in (oktober/maart) om verspreiding gegevens te 

verzamelen. Zij ontvangen daarvoor jaarlijks een instructiemailing van de Zoogdiervereniging. In 

principe doen zij dit alleen in gebieden waarvan bekend is dat er otters voorkomen of waarvan 

verwacht wordt dat er otters aanwezig zijn. De waterschappen vormen bij de otter meer een ‘early 

warning system’. Als zij ottersporen aantreffen in een gebied waarvan voorheen de aanwezigheid 

van otter niet bekend was, dan geven zij dit door aan de landelijk coördinator van de 

Zoogdiervereniging. De Zoogdiervereniging informeert op haar beurt de regio coördinatoren en 
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CaLutra. De regio coördinatoren begeleiden de leden van CaLutra die het veldwerk uitvoeren. Na het 

veldwerk (april/begin mei) verzamelen de regio coördinatoren de inventarisatiegegevens van de 

leden die het veldwerk doen binnen hun regio. Als de regio coördinatoren alle gegevens compleet 

hebben, sturen zij dit naar de landelijk coördinator van de Zoogdiervereniging (uiterlijk 15 mei).  Eens 

per jaar koppelt de Zoogdiervereniging de resultaten terug naar alle deelnemers via een rapportage 

in het najaarsnummer van de Telganger. 

Het is de bedoeling dit najaar weer een aantal ottercursussen te organiseren. Heb je de cursus nog 

niet gevolgd en wil je aan het ottermeetnet meedoen, dan is dat het moment om aan te haken! Aan 

het eind van de zomer ontvangen de CaLutra leden een aankondiging voor de cursussen. 

TOT SLOT 

Eens per jaar, voor het veldwerk, komen de regio coördinatoren, de coördinator van CaLutra en de 

landelijk coördinator van de Zoogdiervereniging bij elkaar om de lopende NEM zaken door te nemen 

en alles goed op elkaar af te stemmen. Dat vindt plaats op de ochtend van de jaarlijkse ReCo-dag. Dit 

najaar zal dat op 2 november zijn. Vanaf volgend jaar wordt het  de derde zaterdag van september. 

Voor vragen en onduidelijkheden kun je altijd contact opnemen met de Landelijk en/of de CaLutra 

coördinator.  

We hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij om dit meetnet tot een succes te brengen en 

wensen jullie sporenrijk veldwerk toe! 

 

Vilmar Dijkstra, vilmar.dijkstra@zoogdiervereniging.nl (Landelijk Coördinator). 

Cynthia Lange, cynthia.lange@live.com  (Coördinator CaLutra). 

 

 

  
(Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga).  
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Fibertjes 

Bever is bezig met een flinke opmars 
Circa 25 jaar geleden was de bever in Nederland bijna uitgestorven. Inmiddels is dier weer volledig 

terug en bezig met een gestage opmars. De officiële schatting is dat er zeker 600 bevers leven. 

Gezien het grote aantal dat in Limburg, bij de Maas en de Maasplassen, wordt waargenomen is het 

heel goed denkbaar dat het er aanmerkelijk meer zijn. De opmars van de bever heeft ook een 

keerzijde. Het dier veroorzaakt vraatschade aan gewassen en graafschade aan dijken. En door de 

dammetjes die de bever in sloten bouwt, bestaan er risico's voor wateroverlast. Nu is de bever nog 

beschermd, maar in de toekomst moet het dier mogelijk bestreden moeten worden.  

 

In november organiseerde de Zoogdiervereniging voor waterschappen, dijkbeheerders en 

natuurorganisaties een symposium over de bever. Daar werd geconcludeerd dat het aantal bevers in 

Nederland over 20 jaar vertienvoudigd kan zijn. Voor grote schade is de vereniging niet bang, 

wanneer er tijdig sturende maatregelen worden genomen. In een glooiende dijk zonder water aan de 

dijkvoet zal een bever niet gaan graven. Daar kan bij regulier onderhoud al rekening mee worden 

gehouden. Ook is het mogelijk om een hoogwaterterp aan te brengen in de uiterwaard, waardoor 

bevers een goed alternatief voor de dijk hebben. 

 

De vraatschade aan gewassen komt momenteel niet boven de 1000 euro per jaar uit. Onveilige 

situaties door vraat aan bomen zijn nauwelijks aan de orde, aldus Stefan Vreugdenhil van de 

Zoogdiervereniging. De bever plant zich ook niet zo snel voort als muskusratten en beverratten en is 

met eenvoudige maatregelen te sturen. Wanneer natuurbeheerders, grondeigenaren, 

waterschappen en dijkbeheerders met elkaar in gesprek blijven en van elkaar leren is de bever prima 

te handhaven in Nederland. 

 

Bron: Reformatorisch Dagblad, 27 december 2012. 
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Lutraatjes 

Uit het Friese veld 
     

Winter in Friesland; mijn eerste gedachten gaan  naar de strenge winters van  1941 en1942. Ik heb 

die tijd gelukkig zelf niet mee gemaakt, maar wel gelezen, dat in die tijd de heer Brouwer, bestuurslid 

van het Drentse Landschap, zag hoe slecht dat het landelijk met de otterpopulatie ging. Hij kreeg het 

voor elkaar dat de otterjacht  in die jaren verboden werd. De ottervervolging kwam doordat zijn 

vacht tussen de 50 en 75 gulden opbracht. Dit uitzonderlijke hoge bedrag was natuurlijk zeer welkom 

bij mensen die onder de armoedegrens moesten leven. De hoge prijs van de vellen gaf aan, hoe 

zeldzaam de otter toen al was.  De bekeuring die daar tegen over stond varieerde van 10 tot 15 

gulden. De vervolging ging door, onder het mom dat ze verdronken waren in visfuiken. Tot het punt 

kwam, dat ook de vellenhandel van de otter in Nederland in elkaar zakte. Pas veel later, in 1947, 

kreeg de otter zijn wettelijke bescherming. Dankzij deze bescherming kon de otterpopulatie met zijn 

laatste opleving beginnen, tot ongeveer 1962. Daarna ging het weer bergafwaarts, niet door  

vellenhandel dit keer, maar nu door waterverontreiniging met zware metalen en pcb’s, en 

versnippering van het leefgebied van de otter en nog altijd de visfuiken. En weer werd de 

otterpopulatie naar de afgrond gebracht. Deze keer definitief. 

Nu al weer 11 jaar na de herintroductie, mag de otter vrij rond zwemmen in voor Friesland veel 

schoner water, met nog wel het gevaar van te veel onbeschermde palingfuiken en op het land nog te 

veel hindernissen met verkeerswegen die waterwegen doorkruisen. Van de otters die er nu zijn, 

kunnen we genieten. Prachtig, wat een belevenissen; sporen in de sneeuw, spraints op verschillende 

plaatsen, en hier en daar een zichtwaarneming. Hoever moeten we in de tijd terug, dat de mens  

zoveel verschillende otters konden speuren? Wie had ooit kunnen bedenken dat je het verschil kunt 

meemaken in  het gedrag van verschillende otters? Wat is hun gedrag nu werkelijk? Klopt het wel, 

zoals het de boeken staat beschreven? Spraintsen alle otters wel op hoger gelegen en opvallende 

obstakels? Gaan ze wel elke nacht op pad? Op de meer dan 100 filmpjes die door mij zijn gemaakt, is 

al duidelijk te zien dat veel otters in het holst van de nacht maar even actief zijn, en zeker niet elke 

nacht. Meerdere nachten blijven ze gewoon binnen. Het mooie van dit onderzoek /zelfstudie is, dat 

je steeds dichter bij de waarheid komt. Maar is dat wel zo belangrijk? Wil ik wel alles weten? Het zijn 

gewoon gedachten. Het verschil met een dier dat instinctief handelt, en genen heeft waar ik als mens 

helemaal niks van weet …… het is geweldig om dit alles  mee te maken. Om dan ineens weer voor 

een verassing te staan. En dat met een gevoelstempratuur buiten van min 16 op 25 maart 2013. 

 

Harrie Bosma, harryenpytsje@hetnet.nl  

 

Maatregelen in natuurgebied Leudal ter bescherming van otters 
 

Tussen begin januari en 1 maart 2013 vinden er op verschillende plaatsen langs beken in en rond het 

natuurgebied Leudal werkzaamheden plaats. Het gaat om het aanbrengen van loopplanken onder 

bruggen en het plaatsen van kleinwildrasters langs wegen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 

opdracht van ARK Natuurontwikkeling en ze hebben als doel het verminderen van 

verkeersslachtoffers onder zoogdieren als otter, das en bunzing. Door het aanbrengen van 

loopplanken kunnen landgebonden zoogdieren veilig onder bruggen door lopen in plaats van dat ze 

de weg over hoeven te steken. Door het plaatsen van rasters worden de dieren richting de 

loopplanken geleid.  

 

In de provincie Limburg wordt momenteel hard gewerkt om het leefgebied van de otter te 

verbeteren. Het waterschap Peel en Maasvallei is bezig met herstel van veel beken in Midden-

Limburg waaronder de 34 kilometer lange Tungelroyse beek die ontspringt in het Kempen Broek. 
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Dankzij verschillende natuurontwikkelingsprojecten langs de Maas en de Maasplassen in Midden-

Limburg ontstaat een robuust natuurgebied waar een toekomst ligt voor de otter. Een groot 

natuurgebied, met moerassen, poelen, oevers met ruigtes en struwelen, is een gebied waar de otter 

zich thuis voelt. Bovendien is de waterkwaliteit de afgelopen decennia sterk verbeterd. 

 

 
Tungelroyse Beek (Foto: Bob Luijks, Natuurportret) 

 

Bron: ARK Natuurontwikkeling, 9 januari 2013. 

 

Otter Lauwersmeer 
 

Helaas is in Lauwersmeer een (de) otter dood gevonden als verkeersslachtoffer. Hugh Jansman 

kondigde de vondst van otterspraints, gevonden door Harry Bosma, juist afgelopen zoogdierdag aan, 

maar helaas het verkeer heeft zijn tol weer geëist. Zie hierna de blogs van de Boswachters 

Lauwersmeer hierover. 

 

Bregtje Kuik 

 

Otter? 
 

En zo ging er plotseling in de Bosschuur een gerucht: ‘er zijn verse spraints (poep) van een Otter 

gevonden in het Lauwersmeergebied’. Verbazing alom; niemand van ons wist er van. Wie had de 

sporen gevonden? Waar? Wanneer? Hoeveel? Dat gaan we eerst maar eens uitzoeken. 

 

Op zichzelf zou het natuurlijk heel aardig nieuws zijn; een ‘wenssoort’ zou het Lauwersmeergebied 

op eigen kracht hebben gevonden. Dat zou betekenen dat de EHS (ecologische hoofdstructuur), wat 

de otter betreft, kennelijk ‘werkt’! En dan maar hopen dat de Otter zich duurzaam zal vestigen in dit 

gebied. Dat zou, net als in het geval van de Zeearend, een bevestiging zijn dat het Lauwersmeer zich 

als belangrijk natuurgebied de goede kant op ontwikkelt. 

 

Bron: http://lauwersmeer.wordpress.com/  

Posted on april 26, 2013 door Boswachters Lauwersmeer 
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Dus toch! Een otter… 
 

Soms gaan dingen anders dan je had gehoopt… Vrijdagochtend 3 mei kwam er een melding dat er 

een otter was aangereden bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Gelukkig kon de dode otter worden 

veiliggesteld. 

 

Er gebeurt veel op dit moment met de otter in Friesland en Groningen. Ook in de Onlanden (op de 

grens van Groningen en Drenthe) bleken deze week sporen van een otter te zijn waargenomen. We 

hopen natuurlijk dat de, jammer genoeg, dood gereden otter in het Lauwersmeergebied niet een 

toevallige passant blijkt te zijn, maar één uit meerdere. Blijkbaar is het Lauwersmeergebied klaar 

voor de otter! 

 

Het blijkt om een volwassen mannetjes otter te gaan, die duidelijk door een auto een klap heeft 

gehad, waardoor inwendig de kop en schouderpartij zijn vernield. 

 

De otter gaat voor onderzoek naar Wageningen en we zullen u in de loop van tijd door middel van 

ons blog op de hoogte houden van de herkomst en achtergrond van deze otter. 

 

  
De doodgereden otter bij Dokkum (Foto: Liesbeth van den Berg, Junior Boswachter). 

 

Bron: http://lauwersmeer.wordpress.com/  

Posted on mei 3, 2013 door Boswachters Lauwersmeer 

 

Otter duikt op in Oostvaardersplassen 
 

Een otter heeft op eigen kracht de weg naar de Oostvaardersplassen gevonden. Het is voor het eerst 

dat daar een otter opduikt. Boswachters van Staatsbosbeheer filmden het dier afgelopen week met 

een cameraval en zijn blij met zijn komst. Deze waarneming is een compliment voor de 

waterkwaliteit in het gebied en toont dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werkt. 

 

Sporen 

Voor de kerstdagen vonden de boswachters uitwerpselen en andere sporen in de 

Oostvaardersplassen waardoor het vermoeden ontstond dat er een otter in het gebied zat. Dankzij 

de camerabeelden is dat vermoeden nu bevestigd. De otter kan zich goed handhaven in de visrijke 

wateren van de Oostvaardersplassen. De kans is groot dat dit dier afkomstig is uit de Weerribben, 

waar tien jaar geleden otters uitgezet zijn. 
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Koning zoetwatermilieu 

De otter wordt ook wel de koning van het zoetwatermilieu genoemd, omdat hij hoge eisen stelt aan 

de waterkwaliteit. Otters voelen zich thuis in de Nederlandse natuurgebieden. Maar zonder de 

jarenlange inspanningen om natuurgebieden met elkaar te verbinden had deze otter niet deze weg 

kunnen afleggen. Het is dus een teken dat de Ecologische Hoofdstructuur werkt en dat het 

noodzakelijk blijft om daarin te investeren. Jaarlijks zijn veel otters slachtoffer in het verkeer. Dit kan 

voorkomen worden door verdere verbetering van de verbindingszones. Een groter 

verspreidingsgebied voor de otter betekent dat de soort grotere overlevingskansen heeft. Dat blijkt 

ook uit recent onderzoek dat onlangs in opdracht van Staatsbosbeheer is uitgevoerd. 

 

Otter terug in Nederland 

Het is ongeveer vijftig jaar geleden dat de otters in het rivierengebied uitstierven. In de moerasgebieden van 

Noordwest-Overijssel en Friesland hielden ze het een paar decennia langer vol, maar ook daar redden ze het 

uiteindelijk niet. Sindsdien zijn waterkwaliteit, natte natuur en de maatschappij een stuk ottervriendelijker 

geworden, zodat in 2002 weer otters in de Kop van Overijssel en in Zuidoost-Friesland konden worden 

geherintroduceerd. Dat verliep succesvol. Nederland herbergt momenteel een populatie otters van ongeveer 

zestig dieren. Deze leven in Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland; daarnaast leven verspreid door het land 

nog een aantal individuele dieren. 

 

Bron: Staatsbosbeheer, 21 januari 2013. 
 

Rapport ‘Otter sinds 2002 in Nederland’ 
 
Referaat 

Op 7 juli 2002 zijn de eerste otters in ons land geherintroduceerd, waarna er tot 2008 nog 24 

volgden. Het onderzoek van DNA uit vers verzamelde spraints leverde vooral een bijdrage aan o.a. de 

inventarisatie van de aanwezige aantallen otters. Het uitzetgebied bestaande uit de voormalige 

veengebieden van de Wieden, Weerribben, Rottige Meenthe, Oldematen en Lendevallei (ca. 200 

km²) is geleidelijk door de nakomelingen van de uitgezette otters bezet geraakt. In april 2012 leefden 

binnen dit gebied 20-25 RE’s (adulte vrouwtjes) met in totaal 60-70 dieren. Na 2009 heeft de 

populatie zich uitgebreid naar aangrenzende geschikte leefgebieden van het zuidelijk deel van 

Friesland, de Linde, Tjonger, Wapserveense A, Oude Vaart, Wold Aa, Zwarte water, Ketelmeer, Vecht 

en delen van de NOP en Flevopolder. Door de verre dispersie (> 100 km) van jonge dieren 

ontstonden voorposten met een enkele otter in het Vechtplassengebied, langs de IJssel en het 

Zuidlaardermeer. Rond Doesburg en Dülmen (Kreis Münster) ontstonden zelfs kleine populaties met 

voorouders zowel uit Nederland als uit de populatie van Centraal-Europa. De nieuwe aaneengesloten 

populatie moet in het voorjaar van 2012 hebben bestaan uit minimaal 40 RE’s met ruim 100 otters 

en een leefgebied bestaande uit 87 uurhokken. Indien maatregelen ter voorkoming van 

verkeersterfte en verdrinking in visfuiken verder worden uitgevoerd, zal de opmars van de nieuwe 

populatie zich naar verwachting kunnen voortzetten.    

 

Niewold, F.J.J. 2012. Otters sinds 2002 terug in Nederland. Ontwikkeling en problematiek tot voorjaar 

2012. Rapport NWI-OT2012-04.  Niewold Wildlife Infocentre, Doesburg. 45 blz.; 4 tab.; 17 fig. 

 

Download hier het rapport Otteronderzoek. 
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Otter vastgelegd op camera ecoduct bij de Onlanden 
 

Op de ecologische verbindingsweg naar het nieuwe natuurgebied De Onlanden, vlakbij Groningen, is 

een otter vastgelegd op beeld door een wildcamera van Natuurmonumenten. Eerder deze maand 

werden al sporen gevonden van het dier in het natuurgebied zelf, beeldmateriaal was echter tot 

vandaag niet beschikbaar. De Onlanden is sinds 2008 ingericht als natuur- en waterbergingsgebied. 

De otter laat zich voor het eerst in dit gebied zien. 

Natuurmonumenten is blij dat de otter De Onlanden nu al heeft bezocht, het gebied is immers 

relatief kort geleden ingericht als natuurgebied. ‘Het mooiste is dat de otter gebruik maakt van de 

ecologische verbindingszone die onder de Groningerweg doorloopt. De foto toont hiermee aan dat 

de natuurverbinding werkt en de otter een veilige passage geeft tussen twee natuurgebieden.’ 

 

 
Otter in De Onlanden (Foto: Albert Allema Bron). 

 

Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten: 'De otter is een moeilijk waarneembare soort. Hij is 

's nachts actief en zeer schuw. Je kunt normaliter eigenlijk alleen aan de hand van sporen 

waarnemingen verzamelen. In eerste instantie werden er alleen zogenaamde spraints gevonden: een 

geurvlag die de otter achterlaat op z'n uitwerpselen. Maar nu hebben we echte beelden, heel 

bijzonder.’ 

‘Of de otter in De Onlanden blijft weten we niet, maar de kans daarop lijkt groter nu hij op twee 

verschillende plekken in een tijdsbestek van een aantal dagen in De Onlanden is gezien’, aldus 

Zwiers. ‘De Onlanden biedt hen in ieder geval voldoende ruimte, rust, schoon water en voedsel.’ Nu 

ze de weg weten te vinden hoopt Natuurmonumenten dat er nog meer otters volgen. 

 

De Onlanden 

Sinds 2008 is er hard gewerkt om De Onlanden in te richten als natuur- en waterbergingsgebied. Al 

voor afronding van de werkzaamheden eind 2012 werd het gebied ingezet als waterbergingsgebied 

vanwege wateroverlast, zodat inwoners van de stad Groningen droge voeten hielden. Voor meer 

informatie over De Onlanden kijk op: http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-

onlanden. 

 

Bron: Natuurmonumenten. 

Bericht uitgegeven op donderdag 16  mei 2013. 
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Ooijpolder klaar voor de otter 
 

Met het plaatsen van loopplanken onder de brug bij de Hubertusweg heeft de provincie Gelderland 

het grootste verkeersrisico voor otters in de Ooijpolder weggenomen. De Hubertusweg (N840) is dé 

ontsluitingsroute van de Ooijpolderbewoners. Hier passeren dagelijks ruim 6.000 auto’s. Otters en 

andere dieren die zich graag langs het water voortbewegen, lopen natuurlijk grote risico’s bij het 

oversteken van de weg. Een simpele constructie met loopplanken maakt voortaan een veilige 

oversteek onderdoor mogelijk. 

 

 
Loopplank voor otter onder provinciale weg in Ooijpolder (Foto: Bart Beekers ARK). 

 

Sinds 2002 leven er weer otters in Nederland. Het zwaartepunt van hun huidige leefgebied ligt in de 

Weerribben-Wieden. De populatie groeit en breidt uit naar aangrenzende regio’s in Friesland, 

Drenthe, de Randmeren, de Overijsselse Vecht en het IJsseldal. Zo zit ook bij Doesburg al enkele jaren 

een kleine populatie. Er zijn zelfs al otters opgedoken in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. 

Vestiging van otters in nieuw leefgebied gaat met vallen en opstaan. Otters zijn de toppredatoren 

van het moeras, het zijn uitstekende zwemmers en ze leven hoofdzakelijk van vis. Maar ze hebben de 

gewoonte zich hollend langs oevers over grote afstanden te verplaatsen. Daarbij steken ze vaak 

bruggen en wegen over. Het drukke Nederlandse verkeer en het dichte wegennetwerk heffen een 

aanzienlijke tol. Dit is niet overal te voorkomen, maar veel risicoplekken zijn vooraf op te sporen en 

met simpele aanpassingen veilig te maken. Zo zijn voor de Doesburgse minipopulatie ook 

doeltreffend maatregelen getroffen met loopplankjes en begeleidende rasters. 

 

In 2011 zijn in Meinerswijk de eerste ottersporen (uitwerpselen) gevonden, een teken dat ze elk 

moment in de Gelderse Poort kunnen opduiken… of misschien al stiekem leven. De Gelderse Poort 

met haar talrijke natuurontwikkelingsinitiatieven biedt otters natuurlijk geweldige kansen. En het 

gebied lijkt ook relatief veilig voor otters. Zo zijn in het Rijnstrangengebied alle bruggen onderlangs 

passeerbaar en zijn op diverse plaatsen in de Ooijpolder faunatunnels aangelegd voor bevers en 

dassen, waar otters dankbaar gebruik van kunnen maken. Met de plaatsing van loopplanken onder 

de brug bij de Hubertusweg lijkt het laatste kritische knelpunt te zijn opgelost. 

 

De provincie Gelderland spant zich in om de leefsituatie voor de fauna te verbeteren. Speciaal voor 

de otter werkt de provincie samen met ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds, 

Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de waterschappen.  Zie voor meer informatie: 

www.ottersinrivierenland.nl. 

 

Bart Beekers & Johan Bekhuis, ARK Natuurontwikkeling. 

Olga van de Veer, Provincie Gelderland. 

Bericht uitgegeven door ARK op zaterdag 15 juni 2013. 
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Overheid moet meer doen om otter te beschermen 
 

De overheid moet meer doen om otters te beschermen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank 

in Den Haag in een zaak die de Stichting Das & Boom en de Stichting Otterstation Nederland tegen de 

Staat hadden aangespannen. Beide natuurorganisaties willen dat meer wordt gedaan om de otter te 

beschermen, door verbeteringen in zijn leefgebieden. De stichtingen beroepen zich daarvoor vooral 

op de Europese Habitatrichtlijn die Nederland verplicht om flora en fauna te beschermen. De 

rechtbank geeft de stichtingen voor een deel gelijk. 

 

De overheid moet van de Haagse rechtbank meer doen om te voorkomen dat otters doodgereden 

worden, door beveiliging van gevaarlijke verkeerspunten. Daarnaast moet de Staat beter in de gaten 

houden hoeveel otters er in Nederland zijn en volgen hoe zij zich bewegen. 

 

In de praktijk zal het met name gaan om maatregelen in Friesland, Overijssel, Flevoland en 

Gelderland, waar de otter vooral voorkomt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om aangepast 

oeverrandbeheer, zodat de otters voor een dagrustplaats de waterkant niet te ver hoeven te 

verlaten en geen wegen hoeven over te steken. 

 

De Haagse rechtbank heeft een deel van de vorderingen afgewezen. Zo is de Staat op dit moment 

niet verplicht meer maatregelen te treffen ter voorkoming van 'bijvangst'. Daarvan is bijvoorbeeld 

sprake bij de bestrijding van muskus- en beverratten en bij de visvangst met behulp van visfuiken. De 

reden is dat onvoldoende is aangetoond dat de dood door 'bijvangst' een groot negatief effect heeft 

op de otterstand. 

 

Zie voor meer informatie de uitspraak www.rechtspraak.nl .   

 

Bron: Rechtbank Den Haag, 22 mei 2013. 
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Nieuws uit de vereniging 

Van de voorzitter 
 

Terugdenkend aan de maanden sinds de vorige nieuwsbrief, moet ik tot de conclusie komen dat ook 

na het Jaar van de Bever, nog heel veel blijft gebeuren. Helaas hebben we buiten goed nieuws, ook 

slecht nieuws. Na heel veel jaren hebben we namelijk in het bestuur begin dit jaar afscheid moeten 

nemen van ons langstzittende bestuurslid en secretaris Gerrit Kolenbrander. We zullen hem missen, 

maar gelukkig blijft hij nog wel aan de slag als regio-coördinator van Gelderland-Zuidoost. We zijn 

momenteel bezig met het inwerken van een nieuwe secretaris, dus verwacht in de volgende 

nieuwsbrief een voorstelstukje! 

Als goede nieuws: 23 maart was de eerste echte vrijwilligersdag van CaLutra. Deze eerste keer 

hebben we het in de bakermat van de otter georganiseerd en het mag zeker een geslaagd 

experiment genoemd worden. Elders in deze nieuwsbrief vind je een verslag van deze dag. We gaan 

dit zeker volgend jaar voortzetten en we hopen dan natuurlijk op een nog hogere opkomst. Heeft 

iedereen met interesse zich alweer opnieuw aangemeld voor de werkgroep? 

Verder wordt er door de verschillende regio-coördinatoren momenteel druk gewerkt aan het 

organiseren van simultaantellingen. Met name in Gelderland kunnen we nog wel wat vrijwilligers 

gebruiken. Benieuwd? Kijk dan even op www.zoogdiervereniging.nl/calutra. Hoe meer zielen, hoe 

meer bevers! 

 

Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com   

 

Afscheid bestuur 
 

Sinds 2008 heb ik met veel plezier in het bestuur van de beverwerkgroep (nu CaLutra ) gezeten. 

Door een aantal andere activiteiten zag ik geen kans meer om mij voldoende in te zetten voor 

CaLutra. Een tijdlang waren er niet voldoende bestuursleden. Nu het bestuur weer op volle sterkte is 

geeft mij dat de gelegenheid af te treden als bestuurslid. 

Wel blijf ik actief voor de groep als regio coördinator van Gelderland. Ook geef ik nog een aantal 

excursies o.a. voor scholen. Dit jaar probeer ik een simultaantelling op te zetten voor heel 

Gelderland. Dit lukt natuurlijk alleen als er voldoende mensen bereid zijn om te tellen. 

Net als in andere provincies doet de bever het goed en komen er steeds meer burchten bij. 

Daarnaast heb ik mijn eigen monitoringsgebied in de Rijnstrangen waar binnenkort waarschijnlijk ook 

otters uitgezet gaan worden. Al met al zal ik het nog druk genoeg hebben met de bever en otters. 

 

Gerrit Kolenbrander, g.kolenbrander@versatel.nl 

 

Vrijwilligersdag 
 

Afgelopen 23 maart was het dan zover, de eerste echte vrijwilligersdag van CaLutra. Voor mij, als 

voorzitter van de werkgroep, was dit echt de dag waarmee we konden aangeven dat we werkgroep 

weer écht leeft. Niet alleen als bestuur, maar ook voor en door de vrijwilligers. En met de opkomst 

van zo’n dertig man, ben ik zeker erg blij. 

We begonnen de dag met een besloten ReCo-overleg, wat zoals gewoonlijk erg nuttig en informatief 

was. Daarna was het tijd om alle vrijwilligers te verwelkomen in het prachtige bezoekerscentrum in 

de Weerribben. 
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Voor de vrijwilligers begon de dag met een algemeen praatje over CaLutra en hoe het momenteel 

staat met de otter en bever in Nederland. Ondanks dat we met best actieve vrijwilligers waren, bleek 

dat de ontwikkelingen bij beide soorten momenteel zo snel gaan, dat een update geen overbodige 

luxe is. De sfeer in de zaal was al snel ongedwongen en nieuwsgierig, waardoor er een leuke 

wisselwerking ontstond. 

Om een illustratie te geven hoe er in de verschillende regio’s wordt gewerkt en waar ze in 

verschillende delen van het land mee te maken hebben, hebben een aantal coördinatoren een kleine 

presentatie gegeven over hun regio. Het was erg leuk om te merken dat verspreid over Nederland 

bevers en otters met hele andere zaken te maken krijgen. Al was het maar omdat veel regio’s met 

enkel bever, dan wel otter te maken hebben (voorlopig). 

Tijdens de lunch was het tijd voor een welverdiende (erg) frisse neus. Egbert Beens heeft met ons 

een rondje door de Weerribben gevaren, waarbij we erg veel mooie ottersporen hebben gezien, van 

spraints tot een tientallen meters lange wissel. Erg inspirerend voor ons allemaal.  

Om de dag ook een beetje een wetenschappelijk tintje te geven, sloten we de dag af met een 

presentatie over het genetische monitoringsonderzoek van Alterra. Een hele andere invalshoek dan 

CaLutra gebruikt, maar daardoor hooguit nog interessanter! 

Het was een open, ontspannen en leerzame dag. Mochten mensen interesse hebben, dan zijn de 

notulen op te vragen via calutra@gmail.com  

Wat mij betreft is het een erg belangrijke taak van ons als bestuur om dit mogelijk te blijven maken 

voor jullie. Want zonder vrijwilligers is er ook geen werkgroep! Daarom durf ik met zekerheid te 

zeggen: Volgend jaar zeker weer. Komen jullie ook? 

 

Jolanda Snellenberg, CaLutra@gmail.com   

 

Bevers tellen in Gelderland 
 

In Gelderland worden dit jaar diverse simultaan tellingen gedaan. Een simultaantelling houdt in dat je 

met meerdere mensen het aantal bevers telt in het betreffende gebied. 

 

Donderdag 27 juni Bemmel 

Verzamelpunt Dijkmagazijn Bemmel  19uur tot 22.30 

 * Waaldijk 4 

 * 6681 KH Bemmel 

 

 Deelgebieden: 

 - Bemmelse Polder 

 - Gendtse Waard 

 - Klompenerwaard 

 

Vrijdag 28 juni  Liemers 

 *Verzamelpunt NME 19.00 tot 22.30 

 *Vestersbos 2 

 * Zevenaar 

 

Deelgebieden: 

-  Rijnstrangen 

-  Erfkamerlingschap 

-  Lobberdense waard 
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Vrijdag 5 juli Arnhem 19.00 tot 22.30 

*Verzamelpunt Meginhardweg 35  

*Arnhem  

-Meinerswijk 

 

Vrijdag 12 juli Ooypolder 19.00 tot 22.30 

* Verzamel punt Staatsbosbeheer Gelderse Poort, 

* Ooijse Bandijk 36 B,  

* Ooij  

-  deelgebied Groenlanden en Zwanebroekje 

 

* Vezamelpunt Waard van Kekerdom 19.00 tot 22.30 

* Weverstraat 94 

* Kekerdom  

- deelgebied Millingerwaard. 

 

Voor mensen die graag zelfstandig een groep willen maken en dan  tellen is er ook een mogelijkheid. 

Dit kan in de Steeg, de Kaliwaal bij Druten en de Hondswaard in Vuren. En verder bij Hedel, 

Woudrichem en Zaltbommel, Voor alle tellingen is inschrijving verplicht, dit kan door een mail te 

sturen naar ondergetekende. 

 

Gerrit Kolenbrander, g.kolenbrander@versatel.nl 

 

Provinciale coördinatoren 
 

Er zijn drie vacatures;  voor een deel van Limburg, Groningen en Gelderland / otter. Heb je interesse 

om de monitoring binnen een van deze gebieden draaiende te houden/krijgen, neem dan contact op 

met: Cynthia Lange, calutra@gmail.com. 

 

Coördinatoren van de gebieden waar momenteel bevers/otters voorkomen: 

 

Naam en adres     Regio (evt. otter of bever)    

 

Bertil Zoer     Provincie Groningen & Drenthe 

Postbus 83      

9400 AB Assen 

0592-313552 

B.Zoer@drentslandschap.nl  

 

Harrie Bosma      Provincie Friesland 

Meierweg 128 

8456 HG De Knipe  

06 46173249 

harryenpytsje@hetnet.nl  

 

Jeroen Reinhold    Provincie Flevoland 

Archipel 35-44 

8224 HK Lelystad 

0320-294939 

reinhold@landschapsbeheer.net  
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Nannike Buvelut    Provincie Overijssel 

Nettelhorst 90      Provincie Gelderland: Deelgebied IJsselvallei 

7414HK Deventer    Bever 

06 51990201 

N.Buvelot@kpnmail.nl  

 

Mark Zekhuis     Provincie Overijssel 

Oostermaatsdijk 12    Provincie Gelderland: Deelgebied IJsselvallei 

7435 PC Okkenbroek    Otter 

06-51350797 

rarevogel@planet.nl  

 

Gerrit Kolenbrander    Provincie Gelderland: Deelgebied Rijnstrangen 

De Beemd 31 

6903 AD Zevenaar 

g.kolenbrander@versatel.nl  

 

Stefan Vreugdenhil (Marjolein van Adrichem) Provincie Utrecht 

De Havik 4 

3972 XT Driebergen 

06-17490522 

Stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl  

 

Jurjen Annen     Provincie Noord-Holland 

Predikherenkerkhof 13  

3512 TJ Utrecht 

0648363415 

jurjenannen@yahoo.com  

  

Ronald van Jeveren en Rob Haan  Biesbosch 

vogelwach@vogelwacht.eu  

 

Fred Barends      Provincie Zuid-Holland 

Celebesstraat 77 

2585 TG Den Haag 

070-3521336, belangrijker: 06-57068860 

fbarends@live.nl  

 

Lily Vercruijsse     Provincie Noord-Brabant 

Litserstraat 38     Provincie Gelderland: deelgebied Maas 

5275 BV Den Dungen 

06-52251863 

lilyvercruijsse@hotmail.com  

 

Frank Heinen      Provincie Limburg 

Maretakhof 12 

6043 WX Roermond 

0475-326882 of 06-11180958 

frank.heinen@live.nl  


