CaLutra en provincie Noord Holland nodigen u uit voor

Kennisdag voor otter en bevervrijwilligers
12 maart
aanvang 10.00- einde 16.15 uur.
Locatie is de Ankeveense IJsclub
Stichts End t.o. 23,1244 Ankeveen
op zaterdag 12 mrt. a.s.

De zoogdierwerkgroep CaLutra heeft als doel het netwerk van vrijwilligers te
versterken die bijdragen aan behoud en bescherming otter en bever in Nederland.
(zie ook http://www.zoogdiervereniging.nl/calutra).
We willen actieve vrijwilligers en andere otter-beverliefhebbers de kans geven om
hun kennis te verdiepen over deze bijzondere dieren, mensen met de zelfde
interesse te ontmoeten en resultaten van hun onderzoek/monitoring te delen.
Daarvoor hebben we een aantrekkelijk programma samengesteld, met veel
uitwisseling. En met sprekers die ingaan op de vraag wat de vrijwilliger zelf zal
kunnen doen met de informatie.
Bewust hebben we een locatie aan de rand van het verspreidingsgebied van beide
soorten. Vlakbij Flevoland. De provincie Noord Holland treedt als gastheer op.
’s Ochtends is er een inhoudelijk programma. In de middag gaan we concreet
locaties inventariseren op otter- en bever aanwezigheid. Ervaren mensen wisselen
buiten kennis uit met minder ervaren speurders. Een deel gaat naar plekken waar
gegarandeerd sporen zijn, een deel gaat naar potentiële plekken die onderdeel
zullen gaan vormen van de op te zetten regionale monitoring. We eindigen
gezamenlijk met een afsluitende borrel aan de oevers van de Randmeren. Er zal vis
worden geserveerd om Otters te lokken.

Het programma is als volgt:
Tijd
9.30

Onderdeel
Zaal open, ontvangst met koffie

10.00 Welkom namens CaLutra en Prov Noord Holland
10.15 Nieuws uit de regio’s
10.45 Stand van zaken Bever- en Ottermonitoring
11.05 Ottermaatregelen op de Vreelandseweg.

Wie?

Daan Bos, CaLutra
Stelt u zich even voor, en benoem zo mogelijk een
highlight uit uw regio in relatie tot Otter en Bever
Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Gerlies Nap, Provincie Noord-Holland

11.25 Het verhaal van Natuurmonumenten en de otters
in de Nieuwkoopse plassen
11.45 Muskusrattenbestrijding, rol bij de monitoring
van Bever en Otter, inzet om ongewenste
bijvangsten te voorkomen
12.00 Naar een regionale monitoring in NH

Martijn van Schie (NM)

12.15 Lunch, een kop soep en een glas drinken wordt u
aangeboden

Breng zelf uw brood mee!

13.00 Veldbezoek mooie potentiële otter/beverplekjes
in de buurt of in Flevoland
15.45 Borrel, aan de oevers van de Randmeren
16.15 Einde

Bart Smeets

Joop Leeuwis (Waterschap Rivierenland,
Muskusratten beheer)
Bart Smeets , regiocoordinator van Calutra

Ellen van Norren en Hans Bekker

Gelieve u aan te melden via Calutra@gmail.com. Wij stimuleren komst per OV en
regelen een auto om te halen en brengen. Zijn er automobilisten die mensen van
station Naarden-Bussum of Hilversum kunnen ophalen? Meldt dit alstublieft ook via
Calutra@gmail.com.
Namens CaLutra wordt dit georganiseerd door
Elze Polman, Jan van Mil, Hans Bekker en Daan Bos

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

CaLutra

Provincie Noord Holland

Ankeveense IJsclub, Stichts End tegenover 23, 1244 Ankeveen

