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Betreft: aanleg geleidende rasters in deelgebied De Drie Polders
Peize, 12 juli 2017
Geachte leden van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier,
graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
op 3 juli j.l. werd een volwassen vrouwtje Otter doodgereden op de A7 tussen Lettelbert
en Leek. Het is gelukkig pas de eerste keer (voor zover bekend) dat op dit traject een
Otter wordt aangereden, maar het zal zeker niet de laatste keer zijn tenzij er
maatregelen genomen worden om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen.
De otterpopulatie in en rond natuurgebied De Onlanden groeit hard (7-10 jongen
geboren in 2016). Veel van de dieren die hier geboren worden zwermen uit naar de
omgeving. In het gebied ten noorden van de A7 worden regelmatig sporen van Otters
gevonden, wat erop duidt dat ook hier inmiddels een otterpopulatie aanwezig is. De
Otters verplaatsen zich veel tussen de natuurgebieden aan beide zijden van de A7 en
maken daarbij tot nu toe goed gebruik van de faunapassages onder de A7 bij het
Lettelberterdiep en de Munnikesloot, zoals blijkt uit camerabeelden en sporen.
Door de herinrichting van De Drie Polders, tot waterbergingsgebied en natte natuur, zal
dit gebied aantrekkelijker worden als leefgebied voor Otters. Het is te verwachten dat het
aantal Otters dat hier leeft (flink) zal stijgen. Hierdoor zal de kans op ongelukken met
Otters die niet gebruik maken van de faunapassages, maar willen proberen rechtstreeks
de A7 over te steken, toenemen. Dit vinden wij een ongewenste ontwikkeling. Hier is
echter vrij eenvoudig een oplossing voor te maken door het plaatsen van geleidende
rasters langs het waterbergingsgebied de Drie Polders. Deze rasters kunnen de Otters en
ook andere dieren naar de faunapassage bij het Lettelberterdiep leiden, waardoor veel
ellende kan worden voorkómen. De herinrichting van De Drie Polders biedt de kans om
deze maatregel meteen in de werkzaamheden mee te nemen, waardoor de extra kosten
voor het plaatsen vermoedelijk beperkt zullen blijven.
Ondergetekenden zijn altijd bereid om mee te denken en te adviseren over de meest
efficiënte en effectieve wijze van het plaatsen van de rasters.
Wij hopen dat u de noodzaak van het plaatsen van geleidende rasters bij het gebied De
Drie Polders onderschrijft en deze maatregel mee zult nemen in de plannen voor
herinrichting van dit gebied. Wij zien dan ook uit naar uw reactie op ons advies.
Met vriendelijke groet,

Herman Sips
Voorzitter stichting Natuurbelang De Onlanden
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