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Aantal ronden 

Tot afgelopen winter vroegen we alle deelnemers om drie ronden te lopen om in hun 

inventarisatiegebied sporen van otters te inventariseren. In gebieden waar geen ottersporen werden 

aangetroffen werd gesteld dat als er na drie ronden geen sporen op de potentiele spraintlocaties 

werden aangetroffen er ook geen otters aanwezig zouden zijn. Dergelijke ‘harde nullen’ zijn voor de 

overheid om verschillende redenen van belang. In de praktijk blijkt echter dat deelnemers niet of 

nauwelijks te motiveren zijn om drie keer een ronde te lopen zonder ottersporen aan te treffen. We 

gaan hier dan ook van afstappen. We zijn al blij als deelnemers in dergelijke gebieden één of twee 

ronden willen lopen. Als deelnemers wel die drie ronden willen blijven lopen zonder sporen aan te 

treffen, dan mag dat natuurlijk. 

 

In gebieden waar wel ottersporen worden aangetroffen willen we ook iets anders gaan werken. Tot 

nu toe werd gevraagd om ook daar drie ronden te lopen en als je in een bepaald kilometerhok 

ottersporen vond dan kan je bij die ronde de rest van dat kilometerhok overslaan en naar het 

volgende kilometerhok gaan. Nu willen we iedereen vragen voor de jaarwisseling een ronde te lopen. 

Vind je in een bepaald kilometerhok ottersporen dan kun je de rest van de potentiele spraintlocaties 

in dat kilometerhok overslaan en naar het volgende kilometerhok gaan. Heb je na die ronde in alle 

kilometerhokken van je inventarisatiegebied ottersporen gevonden, dan is het niet noodzakelijk om 

meer rondes te lopen. Maar dat mag natuurlijk wel! Heb je niet in alle kilometerhokken ottersporen 

gevonden, dan willen we je verzoeken om nog een ronde te lopen rond het begin van het 

kalenderjaar met een focus op die kilometerhokken waar je in de eerste ronde geen sporen vond. 

Mocht je vervolgens nog steeds kilometerhokken hebben zonder sporen, dan vragen we je die in een 

derde ronde in maart te bezoeken. Afgelopen jaren is al vaker gebleken dat otters in het begin van 

het seizoen soms andere gebiedsdelen gebruiken dan aan het eind van het seizoen. Met deze 

werkwijze krijgen we dan een goed beeld welke kilometerhokken bij otters werkelijk in gebruik zijn. 

 


