
Samenwerking met veel partners, ARK als katalysator en trekker 
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Teleurstelling over verkeersslachtoffer in 2008 bij Doesburg. Vreugde over 
ontdekking mini-populatie. Samenwerking om knelpunten op te lossen en 
minipopulatie te redden. Verbazing over flexibele biotoopeisen. Het hoeft van 
de otter heus niet allemaal vijfsterren te zijn. 
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ARK werkt al 25 jaar aan ecologisch herstel rivieren en ruimte voor 
natuurprocessen, dus ook herstel carnivorie. Terugkeer otter is geweldige 
opsteker. Rivier heeft geen beste reputatie maar laatste dertig jaar wordt veel 
geïnvesteerd in ecologisch herstel en verbetering waterkwaliteit. Otter-
anno2015  plukt daar de vruchten van. 
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Fantastische natuurgebieden in de uiterwaarden en het aangrenzende 
achterland. Herstel visfauna. Tophabitat voor otter. Veel beverburchten en –
holen. Daar maken otters vast graag gebruik van. 
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Zie www.rijninbeeld.nl en www.maasinbeeld.nl hoe het ecologisch herstel van 
de rivieren een hoge vlucht heeft genomen. 
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ARK ziet kansen voor otterimpuls in traject C (= riviertraject tussen kerngebied 
Weerribben-Wieden via IJssel, GeldersePoort en Maas naar Ardennen en 
Eifel) door habitatverbetering, verhelpen knelpunten en opbouw populatie. 
Traject C is de “homerange” van ARK 
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In Ardennen hebben zuiderburen al flink geïnvesteerd in habitatverbetering en 
ontsnippering. Daar wacht men nu op otters uit Nederland en Frankrijk om het 
gebied weer te herkoloniseren. 
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In 1900 was de otter “overal” en de rivieren en beken vormden belangrijke 
verbindingsassen. Dat zal met het verdere otterherstel in de toekomst niet 
anders zijn. IJssel, GeldersePoort en Midden-Limburg hebben de potentie om 
weer uit te groeien tot otterbolwerken en –hubs. Daar focust ARK op met haar 
otterinspanningen. 
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In 2009 voerde ARK een haalbaarheidsstudie uit, zie https://www.ark.eu/sites/
default/files/media/Otter/de-terugkeer-van-de-otter-in-het-rivierengebied.pdf 



Resultaten van de haalbaarheidsstudie: hoopvolle perspectieven 
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Actieplan ARK: werken aan ontsnippering, versterking Nederlandse populatie 
(genetische verbreding) door bijplaatsing genetisch onverwante dieren in het 
rivierengebied. 
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Gerealiseerde ontsnippering in stroomgebied IJssel en Gelderse Poort, dankzij 
inzet van RWS, provinciale wegbeheerder, waterschappen, etc 
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Bever als indicator waar de otter straks goede leefmogelijkheden vindt. 
Midden-Limburg gooit hoge ogen. Bevers bemannen spreekwoordelijk het 
departement van otterhuisvesting. 
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Hoe geschikt is Midden-Limburg nu al als otterhabitat en waar zitten de 
urgentste knelpunten? 
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Dankzij financiële injectie van prov Limburg kon ARK al diverse knelpunten 
veiliger maken voor de otter (en andere dieren)  
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De eerste otter meldt zich weer in Gelderse Poort na 50 jaar. Het blijkt een 
mannetje te zijn uit de Weerribben-Wieden populatie 
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Dat leidt tot intensieve monitoring met vele vrijwilligers. Dat leidt wederom tot 
bevestiging dat de otter een onzichtbaarheidskunstenaar is. Dankzij de 
verscherpte aandacht blijkt dat het om twee ottermannetjes gaat en dat hun 
bewegingsareaal veel groter is dan aanvankelijk gedacht. Moeilijk te 
inventariseren soort kortom. 

17 



Een faunatunnel die ooit voor bevers was aangelegd onder een drukke weg 
door, blijkt ook geliefd bij de otter. Het werkt dus. Opnieuw complimenten aan 
de “tunnelbouwers”  
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Een feestelijke gebeurtenis voor de otterliefhebbers en de projectpartners 
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De twee aangereden dieren kwamen vermoedelijk van elders (we wachten op 
de DNA-uitslagen). Bevestigt opnieuw dat er onder de radar meer 
otterbewegingen zijn dat wij weet hebben. 
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De huidige verspreiding in Noord Nederland gaat alweer aardig in de richting 
van de jaren1900-referentie. De moderne otters kijken met dezelfde ogen als 
hun oude voorgangers en benutten alle kansen. Dat belooft een spannende 
toekomst 
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Otterverspreiding in en rondom  prov Gelderland. De kleine Dülmenpopulatie 
(DU) heeft waarschijnlijk een door mensen geholpen oorsprong. Er zijn 
aanwijzingen dat soms Duitse otters bij ons opduiken en dat Nederlandse 
otters al de grens met Duitsland over gaan. 
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Daarom is ARK ook otteroverleg met Duitse partnerorganisaties gestart. Want 
daar zijn ook knelpunten en valt habitat te verbeteren. De handen ineen slaan 
luidt het devies en leren van elkaar. 
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In Noord-Limburg zijn ook de urgente knelpunten in kaart gebracht om 
aangepakt te worden. 
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ARK-plannen voor de komende jaren. ARK in de rol van gangmaker. Werken 
aan draagvlak. Partners stimuleren. Samenwerken. 
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