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Kennisdag Otters en Bevers 2015

Figuur 1: Twaalf man in een duiker (Foto Johann Prescher, overgenomen uit de Otterspotter)
Goed bezochte bijeenkomst
Op 21 maart 2015 vondt in Natuurpark Lelystad de Otter- en beverdag van CaLutra plaats. We zien
met plezier terug op een goed bezochte bijeenkomst, die in de eerste plaats bedoeld was voor de
actieve vrijwilligers betrokken bij Calutra. Er waren inspirerende verhalen, prachtige filmbeelden, we
konden het Natuurpark Lelystad bezoeken onder deskundige leiding en we hebben een loopplank
onder de provinciale weg N302 aangebracht. Diverse organisaties waren betrokken; waaronder
Flevolandschap, waterschap Zuiderzeeland, Landschapsbeheer Flevoland, NL-Doet, Landschap
Overijssel en de Zoogdiervereniging. Namens Calutra bedankt!
Iedere spreker was gevraagd om aandacht te besteden aan de vraag wat mensen in hun eigen
omgeving kunnen doen aan onderzoek en bescherming. Hugh Jansman vertelde over DNA-onderzoek
bij Otters. Vilmar Dijkstra ging in op de stand van zaken bij de Bever- en Ottermonitoring. Zij lieten
zien op welke fronten het goed gaat met de populaties en waar we de vinger aan de pols moeten
houden. Zij zijn blij met de inbreng van vrijwilligers, in aanvulling op het werk door Alterra en bureau
van de Zoogdiervereniging. Ze moedigen aan actief te blijven met monitoren en het aandragen van
otterspraints voor analyse. Gijs Kurstjens vertelde welke mogelijkheden in de praktijk werken om
lokale conflicten tussen bevers en mensen op te lossen. Vrijwilligers kunnen al veel doen door snel te
komen praten en goede voorlichting te geven. Gijs gaf aan dat we niet bang moeten zijn om het
onderwerp populatiebeheer ter sprake te brengen omdat dat op termijn onafwendbaar zal zijn. De
filmpjes van Harry Bosma zijn motiverend en een voorbeeld voor andere vrijwilligers om meer te
leren, en anderen te inspireren in actie te komen. In bijzijn van de Dijkgraaf van het Waterschap
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vertelde Jan Nagel over hoe landschapsbeheer Flevoland samenwerkingen in gang zet om
verkeersknelpunten voor Otters op te lossen. Ten laatste liet Wim van Boekel zien hoe spectaculair
snel de Otter het nieuwe moerasnatuurgebied van De Onlanden heeft ontdekt. Hij liet zien waar de
grote verkeersknelpunten liggen. Lokale vrijwilligers en professionals , verenigd in stichting
Natuurbelang De Onlanden, doen hun best om de ontwikkelingen te volgen en ten goede bij te
sturen.
Realisatie otterplank Eendentocht-Larserweg
De tien jaar oude voorziening voor Otters in de duiker aan de Larserweg was niet functioneel.
Landschapsbeheer Flevoland heeft samen met de wegeigenaar (Provincie) een plan opgesteld om de
planken te vervangen en het functioneren te verbeteren. Ter afsluiting van de lezingendag zijn
nieuwe planken gemonteerd zodat een verbeterde ottervoorziening is gerealiseerd. Hierbij was
uitdrukkelijk hulp vanuit het Waterschap, die met drie mensen en een boot aanwezig waren. Het was
amusant en efficiënt.Voor Landschapsbeheer is dit tevens de eerste gerealiseerde faunavoorziening
in het kader van haar succesvolle crowfundingsactie ‘Otterplanken voor de otter’ (zie elders in deze
CaLutra). Hulde aan Jan Nagel en zijn team die dit hadden voorbereid.

Er kwamen ook zaken niet aan de orde
Er was te weinig tijd om ook inhoudelijk te discussiëren. We beseffen dat we lang niet alle
belangwekkende punten en initiatieven aan de orde hebben kunnen brengen. Zo is er niets gezegd
over de briefwisseling met het Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vanuit de
Stichting Otterstation en Calutra over het bijplaatsen van otters om inteelt te verminderen en de
discussie die daarop is begonnen. Slechts zijdelings is melding gemaakt over de lopende acties vanuit
de Otterchallenge. Er is niets gezegd over de stand van zaken rond het ottervonnis. Er is geen actie
afgesproken naar aanleiding van de mogelijke schade door bevers. Kortom de onderlinge discussie en
contacten moeten doorgaan want de bescherming van de bever en de otter blijft nodig en omvat
meer dan de noodzakelijke verzameling van gegevens voor de NEM.
Mochten er naar aanleiding van deze dag punten ter aanvulling of ter verbetering zijn die jullie willen
doorgeven dan horen we dat graag. En als de dag je tot extra ideeën en acties heeft aangezet is het
goed om ook dat breder kenbaar te maken via deze Calutra-Nieuwsbrief.
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Ottervriendelijke visfuiken is dat mogelijk?
Op de Landelijke Zoogdierdag van de Zoogdiervereniging 11 april 2015 is € 1.500,- toegekend uit het
Rie de Booijsfonds aan Calutra, de otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Dit bedrag is
voor het maken en testen van ottervriendelijke visfuiken.
Zoals al vaker is onderstreept vormt het vangen van vis met fuiken een groot gevaar voor otters en
voor onderwater vissende vogels. Dit geldt door geheel Europa en ook in Nederland. Na de
herintroductie van de otter in 2002 in NW-Overijssel en ZO-Friesland zijn weliswaar maar enkele
verdrinkingsgevallen gemeld. Verondersteld wordt echter dat niet alle fuikslachtoffers gemeld
worden, waarbij een grote rol zal spelen dat veel fuikvisserij illegaal plaats vindt. Is hiertegen iets te
doen?
Plaatsen van de fuiken op grotere afstand (75 – 100 meter) van de oever veroorzaakt minder
verdrinkingsgevallen onder otters die toch vooral leven in en langs oevers. Dit is in smallere wateren
niet mogelijk. Daarnaast is een stopgrid in de opening van een fuik een genoemde oplossing. Een
stopgrid voorkomt het inzwemmen van otters in de fuik, maar echter ook het inzwemmen van
bepaalde vissen die juist interessant zijn voor de visserij.

Een vorm van stopgrid in een visfuik
Om effectief en economisch te kunnen vissen zonder de otter te duperen zijn allerlei fuiken
ontworpen waarbij de otter die in een fuik terecht komt kan ontsnappen en bedoelde vis toch
gevangen. Van zo’n fuik is een mooi filmpje getoond in de TV-uitzending van VARA Vroege Vogels op
dinsdag 21 april 2015. Zo’n ontwerp is sterk gerelateerd aan de soort vis waarop de visser wil vissen.
Op deze weg wil de beroepsgroep van de vissers in Friesland stappen doen. De door Calutra
aangevraagde subsidie is bedoeld om ottervriendelijke fuiken te maken en uit te proberen. Veel
inspanning zullen de Fryske Fiskers leveren en het bedrag van het Rie de Boois-fonds is daarbij een
ondersteuning.
Door Hans Bekker – Bestuur CaLutra
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Drie beverfamilies trekken de stad in
Dat bevers met enige regelmaat verkenningen uitvoeren in de bebouwde kom van Lelystad is weinig
nieuws. Dat drie families tegelijkertijd de stad langdurig aan het verkennen zijn, is wel opvallend.
Gaat de bever zich daadwerkelijk in de stad vestigen?
De bevers van Flevoland worden sinds 2000 gevolgd door vrijwilligers van Landschapsbeheer
Flevoland. Er zijn ruim vijftig hoofdburchten van individuele families bekend. De meeste burchten
worden in het buitengebied gevonden maar er zijn ook al jaren bevers die op de grens van de
bebouwde kom wonen. Dieren afkomstig van deze burchten gingen natuurlijk met enige regelmaat
het bebouwde gebied in, maar de winter 2014-2015 was in Lelystad toch wel bijzonder: drie families
verkenden tegelijkertijd drie verschillende delen van de stad.
De drie families huizen aan drie verschillende zijde van Lelystad. Een familie nabij het Gelders Diep,
een familie nabij de woonwijk Oostrandpark en een nabij de woonwijk Golfpark. Vanaf deze locaties
kunnen de bevers vaak zonder veel problemen een watergang volgen die in de woonwijk zelf
uitkomt. Met name de familie aan het Oostrandpark maakte in het verleden al uitstapjes richting
centrum maar verbleef daar zelden langere tijd. De familie nabij het Gelders Diep verkende het
Gelders Diep zelf nog wel maar nam tot deze winter zelden de moeite om een stuw te passeren om
verder de stad te verkennen. De situatie nabij het Golfpark is nieuw. Hier is nooit eerder een dier
aangetroffen en betreft wellicht een enkel dier (waarschijnlijk een nakomeling van de burcht in het
Zuigerplaspark (1 km verderop)).

Deze drie delen van Lelystad worden gekenmerkt door brede watergangen (6-8 meter) met een
waterdiepte van minimaal 0,5m (meestal > 1,5 meter) en veel bomen langs de watergangen. Het is
dus ideaal beverbiotoop. ‘Onrust’ in de vorm passanten en/of honden zal er waarschijnlijk voor
gezorgd hebben dat het gebied tot nu tot niet langdurig gebruikt werd. De hoge dichtheid aan
territoria aan de rand van de stad zorgt er waarschijnlijk voor dat dieren ook minder ideaal gebied
gaan benutten.
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De bevers die behoren tot Gelders Diep en Oostrandpark zijn in elk geval nu weinig schuw. De nodige
waarnemingen zijn bekend van zwemmende bevers in deze wijken. De dieren van het Gelders Diep
halen zelfs met enige regelmaat het nieuws omdat ze op een leger op een eilandje liggen te slapen in
de zon. Het vasteland ligt op 5 meter van deze plek en tal van mensen komen langs deze plek voor
een wandeling of het uitlaten van de hond. Onbekommerd slapen de bevers verder.
Van de bever(s) van het Golfpark is veel minder bekend. Deze bever(s) wordt zelden gezien. Alleen
zijn knaagsporen maken duidelijk dat het dier in de buurt zit.
Knaagactiviteiten in de stad zorgen er ook voor dat veel mensen de bever opmerken en zich vragen
gaan stellen over de wenselijkheid van de bever in de stad. Zeker als karakteristieke bomen als
gemeentelijke knotbomen en treurwilgen door de bevers aangeknaagd worden neemt het aantal
reacties richting gemeente en Landschapsbeheer toe. Opvallend is dat er weinig meldingen bekend
zijn van mensen die schade aan bomen in hun achtertuin ondervinden. Duidelijk is dat tuinen die
grenzen aan de tuinen wel degelijk beverbezoek hebben gekregen. Blijkbaar vonden de bewoners de
schade niet zodanig dat een klacht indienen overwogen werd of men realiseerde zich dat ook
gemeente en Landschapsbeheer niet aansprakelijk zijn voor eventueel geleden schade.

Kaart: Drie beverfamilies bezoeken verschillende delen van Lelystad.
Op basis van de meldingen van bewoners heeft de gemeente besloten om bepaalde opvallende
bomen te beschermde door de omrasteren van deze bomen. Minder karakteristieke bomen mogen
de bevers gewoon om knagen en dat scheelt op termijn wellicht ook een dunning van de bosstrook.

Jeroen Reinhold - Landschapsbeheer Flevoland
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Uit de regio’s
Liemers
In de Liemers is er wat betreft de bevers niet zoveel te melden. De aanwas is goed en er zijn 2 nieuwe
burchten op nieuwe locaties bij gekomen. Er is ook veel bos weggehaald voor het rietmoeras te
herstellen.We hebben Staatsbosbeheer in de vorm van Harry Woesthuis dan ook advies gegeven om
niet meer te kappen omdat anders de bever geen of te weinig plek zou hebben. De bevers leggen op
meerdere plekken al zoveel om dat het riet vanzelf terug komt.
Ook zijn er 4 otters uitgezet in de Rijnstrangen. We hebben die een aantal maanden goed kunnen
volgen, maar helaas zijn ze nu voor ons uit beeld verdwenen.
Gerrit Kolenbrander

Uit het Friese veld
Vorig jaar liep ik langs een waterschapssloot tijdens mijn werk, een brede sloot die vroeger de functie
had om het overtollige water uit het natuurgebied It Easterskar af te voeren naar het buitenwater.
Door de uitbreiding van het natuurgebied, en verandering in de waterhuishouding ,was de duiker
onder de Gaasterweg aan de kant van het natuurgebied nu afgesloten .
De brede sloot zelf kreeg hierdoor een minder belangrijke functie: nu alleen als afvoer van
naastgelegen polders.
Voor het waterschap mocht deze sloot wel wat natuurlijker worden voor de Flora en de Fauna.
Na de herintroductie kreeg de Otter de sloot al gauw in de gaten,er was nog wel een probleem want
de Otter moest telkens de weg oversteken om in het natuurgebied van It Easterskar te komen,tot nu
toe is dit al één Otter noodlottig geworden. Zo ontstond bij mij het idee, om waar de brede duiker
gestopt was,een fauna buis te laten aansluiten ! met een looprichel in de oude duiker.
It Fryske Gea nam het geschreven plan aan,en samen met Berend Veenstra van It Fryske Gea hebben
we het verder uitgewekt, ook het Waterschap had geen problemen met de gebeurtenis,en het
verlenen van de vergunning.
Afgelopen vrijdag is er nog een raster geplaatst,en binnenkort komt er een persmoment. Hopelijk
hebben we weer een veilige oversteekplaats voor de Otter en andere Fauna dieren gecreëerd.
Harrie Bosma- Regio coordinator Friesland.
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Crowdfunding otterplanken
In de vorige CaLutra werd verteld over de crowdfunding-actie van Landschapsbeheer Flevoland. Doel
was voldoende budget in te zamelen om versleten otterplanken onder tunnels te vervangen. Dit was
een groot succes: de actie is afgesloten met 3800 euro aan donaties, 108% van het doel. Lees een en
ander nog eens na op http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/flevoland

Nieuws van de werkgroep

Simultaantelling Gelderse poort
De Beverwerkgroep organiseert wederom een bevertelling in het gebied van de Oude Rijn in de
Gelderse Poort. Dit gebied ligt tussen Groessen, de Rijn en de Duitse grens.
De tellingen worden op vrijdag 18 juli uitgevoerd met een groep vrijwilligers.
Het zijn zogenaamde “simultaantellingen” wat betekent dat tegelijkertijd bij de bekende burchten
op strategische plaatsen wordt gepost, vanaf circa 20:00 uur totdat het donker wordt. De locaties en
de tijd van beverwaarnemingen worden genoteerd, zodat van de waarnemingen kan worden
beoordeeld of dit verschillende individuen zijn geweest. Het aantal burchten op zichzelf is namelijk
geen goede graadmeter voor het aantal aanwezige bevers, omdat zij regelmatig meerdere burchten
binnen één territorium gebruiken. En met geluk zien we ook nog een otter waarvan er onlangs een
aantal van zijn uitgezet.
Om bij alle burchten te kunnen posten, zoeken wij een groot aantal vrijwilligers.
De kans dat je bevers daadwerkelijk ziet is vrij groot, omdat er meerdere burchten vlak bij elkaar
liggen en de voorlopige inschatting is dat er tussen de 60 en 90 bevers in dit gebied actief zijn.
Dus als je wilt helpen, meld je dan aan via g.kolenbrander@versatel.nl
Opgave is verplicht voor 12 juli maar het liefst zo spoedig mogelijk in verband met de organisatie.
Bij opgave graag een vermelding of je al eerder met deze telling mee hebt gedaan.
Wanneer: vrijdag 18 juli a.s.
Opgave: voor 12 juli a.s. via g.kolenbrander@versatel.nl, contactpersoon is Gerrit Kolenbrander
Hoe laat: 19:00 uur tot ca. 22:30 uur
Waar: verzamelen bij het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, Vestersbos 2, 6901 BV in
Zevenaar. Om 19:00 uur wordt uitleg gegeven over waar iedereen moet posten en waar je op moet
letten.
Vervoer: Voor wie met de auto komt is er een grote parkeerplaats aan de Oranjelaan in Zevenaar,
vanaf daar is het 5 minuten lopen naar het NME. Vanaf het station Zevenaar is het 10 minuten lopen,
maar vervoer visa versa kan geregeld worden.
Met vriendelijke groet - Gerrit Kolenbrander

9

CaLutra 29 - mei 2015
Nieuwe bestuursleden
Twee nieuwe bestuursleden van CaLutra stellen zich voor:
Elze Polman - bestuurslid
Alles in de natuur is prachtig, maar zoogdieren ben ik het
meeste door gefascineerd. Daarom heb ik voor mijn
masteropleiding Behavioural Ecology onderzoek gedaan
naar zoogdieren zoals de wilde kat, wolf en aap. Vorige
zomer heb ik (pas) mijn eerste bever gezien tijdens een
simultaantelling bij de Blauwe Kamer. Super mooi! Ik nam
mij voor om meer het veld in te gaan. Zo mocht ik afgelopen
winter een dagje mee om otterpoep te verzamelen in de
Wieden (zie foto). Hierdoor raakte ik nog meer
geïnteresseerd in de otter en de actuele ontwikkelingen van
dit dier in Nederland. Toen ik hoorde dat het bestuur van
Calutra versterking zocht heb ik meteen een mail gestuurd.
Graag draag ik mijn steentje bij voor de otter en bever.

Ben van den Horn - bestuurslid
Mijn naam is Ben van den Horn, ik woon in Amersfoort en ik werk bij Arcadis als consultant op het
gebied van de veiligheid van de gebruikers van (ondergrondse) infrastructuur. En in mijn vrije tijd ben
ik gefascineerd door die andere viervoetige gebruikers die die infrastructuur als een een behoorlijke
barriere ervaren. Belangrijk om over oplossingen na te denken en ik heb ontdekt dat de otter de
wind in de rug heeft qua budgetten. Meer dan de andere marters. Ik ben sinds 2000 lid van de
Zoogdiervereniging en houd me bezig met de inventarisatie van boommarters op de Centrale
Utrechtse heuvelrug. Ik ben ook voorzitter geweest van de Werkgroep Boommarter Nederland. Ik
ben nu uit het bestuur en heb weer tijd voor nieuwe zaken. Alle marterachtigen fascineren mij, dus
zeker ook de otter. Ik heb er in Schotland en
Noorwegen veel gezien en gefotografeerd. Ik heb ook
ontdekt dat er bij Arcadis ook ecologen zijn die
opdrachten voor de provincie Overijssel doen op het
gebied van knelpunten oplosen en ik heb daar al leuke
contacten gelegd.Het zal nog even zoeken zijn naar de
best passende rol om waarde toen tevoegen aan de
werkgroep Calutra. Aan mijn entousiasme zal het niet
liggen. Soms vraag ik wel eens af waarom ik ooit
wiskunde en technische mechanica gestudeerd heb.
Maar jullie zullen daar geen last van hebben, dat
beloof ik ;-)
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Gezocht: Regio-coördinatoren Limburg en Groningen
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), Zuid Limburg (bever) 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
Doorgeven inventarisatiegegevens ottermonitoring
Aan alle deelnemers het vriendelijke verzoek om de inventarisatiegegevens van afgelopen winter aan
hun regionale coördinator te leveren, als ze dat nog niet hebben gedaan. De deadline daarvoor was
15 april.
Aan alle regionale coördinatoren het vriendelijke verzoek de ontvangen gegevens door te lopen op
onduidelijkheden en vervolgens uiterlijk 15 mei alle gegevens in een keer naar de Zoogdiervereniging
te sturen.
Vriendelijk groet, Vilmar Dijkstra
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Provinciale coördinatoren
Er zijn nog twee vacatures: voor bever in Zuid-Limburg, en voor otter in heel Limburg; 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
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Agenda
vrijdag 26 juni 2015
Nationaal Ottersymposium - Naar een duurzame otterpopulatie in Nederland
De werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging organiseert op 26 juni een Ottersymposium met als thema ‘Is
de otter veilig in Nederland’. Als bever- of otterliefhebber MOET je daar natuurlijk bij zijn.
Het ottersymposium wordt in samenwerking met de verschillende partijen van het landelijke otteroverleg
georganiseerd: Alterra, Natuurmonumenten, Provincie Fryslân, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer , Stichting
Otterstation Nederland, Waterschap Reest &Wieden. De organisatie ligt in handen van het Bureau van de
Zoogdiervereniging en de bever- en otterwerkgroep CaLutra.
Kosten: € 75,- p.p inclusief informatiemap en lunch
Locatie: Lelystad
Opgeven: Er is plaats voor max. 100 deelnemers. Aanmelden is alleen mogelijk via het aanmeldformulier: op de
website van de Zoogdiervereniging: http://www.zoogdiervereniging.nl/aanmelden-nationaal-ottersymposium-2015

vrijdag 18 juli 2015
Simultaantelling Gelderse Poort
Opgave: voor 12 juli a.s. via g.kolenbrander@versatel.nl, contactpersoon is Gerrit Kolenbrander
Hoe laat: 19:00 uur tot ca. 22:30 uur
Waar: verzamelen bij het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, Vestersbos 2, 6901 BV in
Zevenaar. Om 19:00 uur wordt uitleg gegeven over waar iedereen moet posten en waar je op moet
letten.
Vervoer: Voor wie met de auto komt is er een grote parkeerplaats aan de Oranjelaan in Zevenaar,
vanaf daar is het 5 minuten lopen naar het NME. Vanaf het station Zevenaar is het 10 minuten lopen,
maar vervoer visa versa kan geregeld worden.
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