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Van: Ben van den Horn 

Aan: Bestuur Calutra 

Datum: 13 januari 2017 

 

Beleidsvisie Calutra, versie 3 

1. Aanleiding  

De otter en de bever zijn in Nederland zijn niet meer weg te denken. Beide soorten kunnen risico’s 

ondergaan en veroorzaken. Huidige knelpunten betreffen de hoge onnatuurlijke mortaliteit bij Otter 

(m.n. grote aantallen verkeersslachtoffers) en de onbekendheid bij wegbeheerders t.a.v. het 

aanpakken/ financieren van de ruimtelijke barrières. Ook zijn niet alle barrières zijn in beeld en is er 

een verdeeld netwerk van otter experts. Op lange termijn speelt heel nadrukkelijk het 

populatiebeheer van bevers, i.r.t. risico- en kostenbeheersing van schade door graverij.  

2. Hoofddoel 

Het hoofddoel van de werkgroep Calutra van de Zoogdiervereniging betreft de bescherming van 

otter en bever. De succescriteria zijn: 

1. De Bever en Otter hebben in Nederland een levensvatbare populatie met zo min mogelijk 

onnodig door de mens veroorzaakte sterfte.  

2. De monitoring is op orde zodat vroegtijdig oplossingen kunnen worden aangedragen voor 

(infrastructurele) knelpunten (zowel voor als door beide soorten), genetische verarming en 

overige risico’s voor het voortbestaan van lokale populaties van de twee soorten. 

3. De kennis over status en ecologie van de twee soorten breidt zich uit en is geborgd in 

wetenschappelijke publicaties, een kwalitatief goede dataopslag en mensen bij vrijwillig of 

professioneel werkende organisaties.  

 

Om deze doelen te bereiken is Calutra de organisatie die onafhankelijk kan lobbyen. Calutra is ook 

een logische partij om vrijwillige activiteiten op het vlak van onderzoek en voorlichting te 

coördineren. Calutra vervult deze rol namens de Zoogdiervereniging samen optrekkend met andere 

niet-gouvernementele organisaties (NGO’s ), bijvoorbeeld Das & Boom en terrein beherende 

organisaties (TBO’s). 

3. Thema’s 

Concrete thema’s die worden ondersteund, voor zover ze niet al autonoom plaatsvinden: 

1. Bijdragen aan kennisverbreding en verdieping door onderzoeks- en monitoringsactiviteiten te 

stimuleren. 

2. Signaleren van knelpunten voor het bereiken van het hoofddoel (duurzaam levensvatbare 

populaties) en deze met voorstellen voor oplossingen uitdragen, uitdrukkelijk namens de 

Zoogdiervereniging. 

3. Dialoog op gang houden tussen overheid en andere betrokkenen en lobbyen voor het oplossen 

van knelpunten. 
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Er zijn groeiende populaties van beide soorten en de overheid is (juridisch) gedwongen de 

belangrijkste ruimtelijke barrières aan te pakken. Calutra kiest ervoor hier gevraagd en ongevraagd in 

te adviseren.  

4. Strategie 

De strategie van Calutra is gericht op samenwerking en opinievorming. Dit wordt in paragrafen 4.1 en 

4.2 verder toegelicht. 

4.1 Samenwerking 

4.1.1 Samenwerken met professionals 

Calutra maakt goede afspraken met de professionals van de Zoogdiervereniging, de Waterschappen, 

het Otterstation en Alterra  over de verantwoordelijkheidsverdeling t.a.v. ondersteuning van 

vrijwilligers. Calutra ondersteunt waar mogelijk en stelt dat het lopende onderzoek en de lopende 

monitoring de verantwoordelijkheid van de professionals is. De professionals kunnen met 

bemiddeling van Calutra de vrijwilligers voeden met informatie. Calutra onderhoudt korte 

informatielijnen om goed te kunnen helpen knelpunten te signaleren en op te lossen. 

4.1.2 Samenwerken met vrijwilligers 

Calutra ondersteunt vrijwilligers bij monitoring en lobbyen op lokaal niveau om draagvlak te creëren 

voor Otter en Bever en aan te geven waar lokaal nog barrières zijn.  

4.1.3 Samenwerking met TBO’s 

Calutra werkt samen met TBO’s. Deze samenwerking richt zich enerzijds op kennis vergaren omtrent 

waarnemingen en ontwikkeling van de Nederlandse otters en bevers. Anderzijds kan de Calutra de 

TBO’s van gegevens en informatie voorzien, ten behoeve van beheer en voorlichting. Regelmatig 

organiseert Calutra symposia gezamenlijk met TBO’s  die door de vele deelnemers (belangenpartijen, 

vrijwilligers) gewaardeerd worden.  

4.2 Opinievorming  

4.2.1. Beïnvloeding van belangenpartijen  

De belangenpartijen zijn alle overheden en beroepsgroepen die met beide soorten te maken hebben 

bij beheerstaken, beleidsvorming of beroepsuitoefening. Dit betreft de TBO’s, onderzoeksinstituten, 

Rijkswaterstaat, het ministerie van EL&I, de muskusrattenbestrijding en dierenambulances en 

opleidingsinstituten. Calutra propageert de boodschap dat het voor belangenpartijen waarde heeft 

om:  

 in actie te komen om barrières voor beide soorten weg te nemen.  

 kennis over beide soorten te ontwikkelen (verdiepen en verbreden) 

 advies en hulp van Calutra te aanvaarden om oplossingsgerichte en kosten-efficiënte 

maatregelen te treffen. 
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4.2.2 Beïnvloeding van “het grote publiek” 

Calutra en natuurbeschermingsinstanties communiceren over ontsnippering en natuurontwikkeling, 

mede voor Otter en Bever om het besef te creëren dat het voor het grote publiek waarde heeft om 

van beide soorten te genieten. 

5. Organisatie 

No. Taak Rol Verantwoordelijk Ondersteunend Groep 

1 Agenda bestuursvergaderingen Secretariaat Hans Elze Bestuur 

2 Voorzitten bestuurs-bijeenkomsten Voorzitter Hans allen Bestuur 

3 Verslaglegging bestuursvergadering  Secretariaat Allen allen Bestuur 

4 Opstellen beleidsplan Voorzitter Hans Ben Bestuur 

5 Beleidsvoortgang bewaken Voorzitter Hans Ben Bestuur 

6 Jaarverslag maken Secretariaat Ben allen Bestuur 

7 Bewaken acties bestuursleden Secretariaat Elze allen Bestuur 

8 Emailverkeer afhandelen Secretariaat Elze Ben Bestuur 

9 Opstellen begroting Penningmeester Hans Ben Bestuur 

10 Opstellen financiële verslagen Penningmeester Hans Ben Bestuur 

11 Reco/Ledengegevens bijhouden Reco-Coordinator Jan Cynthia Leden 

12 Voorbereiden Recodagen Reco-Coordinator Jan Cynthia, Daan Leden 

13 Verslaglegging Recodagen Reco-Coordinator Cynthia Elze Leden 

14 Website beheer Secretariaat Ben Ellen Communicatie 

15 Liaison Zoogdiervereniging Redacteur Ellen Hans Communicatie 

16 Gezicht naar stakeholders Voorzitter Hans Jacob, Daan _ Communicatie 

18 Calutra Nieuwsbrief Redacteur Ellen Jan, Daan Communicatie 

19 Inhoudelijk programma  en logistieke 

organisatie symposia 

Niet rolgebonden Wisselend Allen Kennis 

20 Kennis delen (Literatuur) Niet rolgebonden Allen Allen Kennis 

21 Materieelbeheer (fotovallen) Niet rolgebonden Jan Ben Techniek 

 

Bronnen:  

Documenten 3 sept 2013 en  4 juli 2013 van Daan Bos;  

Logistieke en organisatorische lijnen NEM meetnet otter en bever (2012);  

Feedback Calutravergadering 18 oktober 2016 (rol van de TBO’s meer expliciet, thema 

“samenwerking” dieper uitgewerkt.) 
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Bijlage A. Calutra Beleid 2017-2018 

B1. Kennisbeheer 

N Doel Acties/Resultaat Datum gereed Status 

B.1.1  Er wordt gestreefd om de continue 
landsdekkende inventarisatie van bever en 
otter in het complete leefgebied te borgen.  

Inzicht in kansrijke maar 
niet geïnventariseerde 
gebieden (“witte 
plekken”) 

2018  

B.1.2 Er zal actief op zoek worden gegaan naar 
actieve inventarisator in “witte plekken”. 

Proberen studenten te 
vinden voor cameraval-
onderzoek otters in Oost-
Groningen 

2018  

B.1.3  Het bestuur neemt initiatief om de 
registratie van nieuwe otter- en bever 
gegevens te laten aansluiten bij NEM. 

Richtlijnen  en tools 
ontwikkelen 

  

B.1.4 Het bestuur zal op de hoogte blijven van 
internationale kennis-ontwikkeling). 

relevante literatuur 
verzamelen en onderling 
uitwisselen  

  

 
B2. Onderzoeksimpuls 

N Omschrijving Acties/besluiten Datum gereed Status 

B.2.1 Het bestuur neemt initiatief om al het 
bestaande onderzoek en te verwachten 
onderzoek van zowel bever als otter te 
inventariseren (en waar mogelijk te 
ondersteunen) 

   

B.2.2 Het bestuur stelt binnen nog nader te 
bepalen randvoorwaarden financiële 
middelen ter beschikking om nieuw en 
bestaand wetenschappelijk onderzoek te 
ondersteunen. 

   

B.2.3 Het bestuur ondersteunt – indien nodig – 
het verkrijgen van vergunningen en 
ontheffingen voor onderzoek naar otter en 
bever.  

   

B.2.4 Het bestuur zal leden aanmoedigen en 
financieel steunen om nieuw (en wellicht 
ook vernieuwend) onderzoek te initiëren en 
uit te voeren of nieuwe efficiëntere 
werkwijzen te introduceren bij het 
(veld)werk. 

   

B.2.5 Het bestuur tracht enkele benodigdheden 
voor onderzoek (gesponsord) aan schaffen  

Cameravallen, opblaasboot   

 
 
B3. Draagvlakvergroting 

N Omschrijving Acties Datum 
gereed 

Status 

B.3.1 Het bestuur neemt initiatief om in 
minimaal één gebied waar extra 
inventarisatie-inspanning voor bever of 
otter wenselijk een cursus te organiseren. 

I.s.m. Zoogdiervereniging   

B.3.2 Het bestuur inventariseert hoeveel vraag 
er nog is naar Brochure voor otter en 
bevermonitoring. 
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N Omschrijving Acties Datum 
gereed 

Status 

B.3.3. Het bestuur onderhoudt een website voor 
het publiek. 

   

 
B4. Bescherming 

N Omschrijving Acties Datum gereed Status 

B.4.1 Het bestuur neemt standpunten in t.a.v. 
bescherming en zal waar mogelijk 
initiatieven ondersteunen en gevraagd en 
ongevraagd blijven adviseren in situaties 
waar de bescherming van otter of bever in 
het geding is. 

Het gericht plaatsen en 
financieren (binnen 
grenzen) van otterholts als 
aanmoediging van lokale 
initiatieven 

  

B.4.2 Het bestuur zal met enige regelmaat de 
regio coördinatoren vragen naar (plannen 
voor) gebiedsgerichte ontwikkelingen 
waarbij leefgebied van otter of bever in het 
geding komen 

Via de themadagen 
communiceren 

  

 

B5. Organisatie 

N Omschrijving Acties Datum gereed Status 

B.5.1 Het bestuur streeft naar vrijwilligers die in 
staat zijn actief, zelfstandig en in goede 
harmonie met de terreineigenaren aan de 
studie en bescherming van de otter en 
bever te kunnen bijdragen. 

   

B.5.2 Alle geïnteresseerden komen in 
aanmerking om voor de Calutra 
Nieuwbrief. 

-   

 

 

 

 

 


