CaLutra en It Fryske Gea nodigen u uit voor de

Kennisdag voor otter en bevervrijwilligers
31 maart
aanvang 10.00‐ einde 16.30 uur.
Locatie: Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen, Koaidyk 8a, 9264 TP
Earnewald op zaterdag 31 mrt. a.s.
De zoogdierwerkgroep CaLutra heeft als doel het netwerk van vrijwilligers te
versterken die bijdragen aan het behoud en bescherming van de 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
verbreden over deze bijzondere dieren, mensen met de zelfde interesse te
ontmoeten en resultaten van hun onderzoek/monitoring te delen. En onderling te
praten over de rol die we als vrijwilligers kunnen spelen bij de bescherming van deze
soorten.
Dit jaar hebben we Eernewoude als locatie gekozen in het midden van het Nationaal
Park De Alde Feanen. It Fryske Gea zal deze dag optreden als gastheer. We hebben
samen met It Fryske Gea een aantrekkelijk programma samengesteld.
In de ochtend is er een inhoudelijk programma met 3 sprekers. Er wordt verteld over
de voortgang met betrekking tot Otter bescherming in Friesland, over de genetische
ontwikkelingen in de landelijke populatie en over de ontwikkelingen naar een
beverbeheer in Nederland. De sprekers zullen ingaan op de vraag wat de vrijwilligers
zelf kunnen doen met de informatie.
Na de lunch staan er 3 activiteiten op het programma. Alle uitgenodigden worden
verdeeld in 3 groepen en zullen elke activiteit eenmaal bijwonen. In een roulerend
programma zullen de groepen een vaartocht doen, een excursie bijwonen en een
film kijken of het coöperatieve spel “een bever met een bord voor zijn kop” spelen.
We eindigen gezamenlijk met een kleine versnapering.

Het programma is als volgt:
Tijd
9.30

Onderdeel
Zaal open, ontvangst met koffie

Wie?
Dagvoorzitster Elze Polman

10.00 Welkom namens CaLutra en It Fryske Gea

Elze Polman & Sytske Rintjema

10.05 Provinciale Inspiratie

gedeputeerde J. Kramer

Sprekers:
10.15 Ottermonitoring nu en in de toekomst: keuzes en
technieken
10.50 Het Otterprogramma van It Fryske Gea

Arjen de Groot
Sytske Rintjema

11.30 Bevers in Nederland‐ is er een reden voor
populatie beheer??

Freek Niewold

12.15 Lunch

Wordt verzorgd door catering de Buitenplaats

13.00 Middag programma met een vaarroute, excursie
en een film/coöperatief beverspel.

It Fryske Gea, Harrie Bosma en Ilse Sijtsma

16.00 Versnapering en borrel
16.30 Einde

Harry Bosma

Aanmelden
Gelieve u aan te melden via Calutra@gmail.com. Om de kosten gezamenlijk te
dragen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. We denken aan ca. €10,‐, maar als u
iets meer geeft steunt u daarmee de komst van minder kapitaalkrachtige
deelnemers. Neemt u uw gift alstublieft contact mee om het ter plekke in onze fuik,
met stop‐grid, te kunnen deponeren.
Vervoer
Wij stimuleren komst per OV en regelen wederzijds contact om te halen en brengen.
Er rijden auto’s vanaf Steenwijk, maar er zijn vast ook automobilisten die uit
Leeuwarden, Heerenveen of Drachten komen. Geef alstublieft bij opgave via
Calutra@gmail.com aan of u met auto of OV komt en of u mensen kan oppikken of
zelf opgehaald wil worden bij een station.
We hopen u in het prachtige Friesland te zien!
Namens CaLutra wordt dit georganiseerd door Harrie Bosma, Ilse Sijtsma, Elze
Polman, Jan van Mil, Hans Bekker en Daan Bos. De dag wordt mede mogelijk
gemaakt door It Fryske Gea.
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