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Inleiding

Rond 1940 werd duidelijk dat uitroeiing van 
de otter (Lutra lutra) dreigde door intensieve 
vangst. Sindsdien is het voorkomen van de otter 
in Nederland uitgebreid onderzocht. Daarbij is 

ook het voorkomen omstreeks 1900 gerecon-
strueerd. Toen vorige eeuw de otter uitgestor-
ven bleek en een herintroductie werd gepland, 
werd deze reconstructie als historische referen-
tie gebruikt. 
 Voor het maken van een goede historische 
referentie zijn veel gegevens over het voorko-
men in het verleden nodig. De mogelijkheden 
om die gegevens te verkrijgen, zijn afgelopen 
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Abstract: Searching for a historical reference of otters (Lutra lutra) in the Netherlands.
Mid 20th century a reconstruction was made of the distribution of otters (Lutra lutra) in the Netherlands around 
1900. According to this reconstruction, otters were present in almost all waters of the Netherlands. This reconstruction 
became an important historical reference, especially after the extinction of otters in 1988 and the planning of reintro-
ducing the species shortly afterwards. Modern historical research makes it possible to find much more information on 
the historic presence of otters. With this information a better underpinned historical reference could be made. Archeo-
zoological data reveal that otters have been present in the Netherlands for thousands of year. Already in those days, 
otters were hunted by man. The first written accounts from the 16th and 17th century show that otters were present in 
different parts of the Netherlands. In the 18th century a lot of regional administrations enforced persecution of otters 
with premium systems. Payment data of premiums suggest they weren’t abundant. In 1814, after the French period, 
regional premium systems were replaced by national regulations. For the years 1825-1826 and 1849-1851 the adminis-
tration looks complete. In the 25 years between these periods the population fell down from an estimated maximum 
of 1000 otters to 300 otters. Especially the population in Holland, i.e. the western part of the Netherlands, was reduced. 
In the southern part, otters were scarce. In 1852 the premium system stopped. Because of the valuable fur, hunting 
otters stayed intense. Only after 1942 this human pressure on otters was reduced. The historic data on otters show that 
numbers were surprisingly small for the watery Dutch landscape, especially since about 1840. In most areas otters were 
recorded in the period 1800-1950, but only in a few wetlands their presence may have been permanent. In the south 
of the Netherlands, otters seemed to be absent in large areas. So, this new historic reference shows the former status of 
otters in the Netherlands was very dynamic in both numbers and distribution. In 2002 otters were reintroduced and 
have spread since. They are distributed now over half of the Netherlands and have a population size of circa 270 otters. 
Hunting and persecution have always been dominant factors for the population size. For species like cormorant (Pha-
lacrocorax carbo) and fox (Vulpes vulpes) the response to absence of these factors has become already clear. Population 
size of these species has transcended any historic reference. The near future will learn how otters respond. 

Trefwoorden / keywords: Lutra lutra, otter, historische referentie, historical reference, premieverlening, premium 
system.
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jaren sterk verbeterd. Aan de hand van veel 
nieuwe historische gegevens over de otter ver-
kent dit artikel wat dat betekent voor de histori-
sche referentie. 

De reconstructie 1900

Over het historisch voorkomen van de otter is 
veel bekend door het werk van Brouwer (1940, 
1942) en Van Wijngaarden & Van de Peppel 
(1963, 1964, 1970). In de publicaties van 1964 
en 1970 zijn deze gegevens verwerkt in een 
kaart met wateren (figuur 1). Het bijschrift 
geeft aan dat het de verspreiding van de otter 
omstreeks 1900 toont. De kaart geeft weer dat 
de otter toen in vrijwel alle (zoete) wateren 
van Nederland voorkwam. Deze kaart is vaak 
door anderen overgenomen.
 Veen (1984) presenteerde dit historisch 
voorkomen op een kaart met gemeentegren-
zen. Veen & Broekhuizen (1992) maakten er 
een verspreidingskaart met kilometerhokken 
van (figuur 2). 
 De reconstructie van 1900 was er op gericht 
de historische verspreiding weer te geven. Een 
aantalsschatting voor die periode durfden 
Van Wijngaarden & Van de Peppel (1970) en 
Veen (1984) niet te maken. Daarvoor hadden 
ze te weinig gegevens. Op basis van buiten-
landse gegevens en op ecologische gronden 
vermoedden ze dat de dichtheden in Neder-
land laag moeten zijn geweest. 
 De Jongh (1995) geeft wel een aantalsschat-
ting voor de historische situatie. Hij schatte 
dat er vroeger hooguit 1.000 tot 2.000 otters 
voorkwamen in Nederland. 

 
Waarom een historische 
 referentie? En in welke vorm?

Het gebruik van een historische referentie is bij 
bescherming van diersoorten en zeker bij de 
herintroductie van een verdwenen soort gang-
baar en belangrijk. Over de aard en rol van de 
historische kennis is er wel discussie. Alleen 

kennis van de verspreiding van de soort in een 
willekeurig historisch jaar is niet genoeg. 
 Idealiter bestaat een historische referentie 
uit een beschrijving van de ontwikkeling in 
het voorkomen van de soort over een zo lang 
mogelijke periode, in relatie met de voor die 
soort belangrijke ecologische factoren (Szabo 
2010, Rick & Lockwood 2013, Balaguer et al. 
2014). De historische referentie die ik in dit 
artikel wil zoeken, is dus een historisch en 
ecologisch verhaal. Door de langetermijn-
ontwikkeling van een soort te presenteren in 
relatie met de voor de soort bepalende facto-
ren kan een beeld van de mogelijke toekomst 
van de soort in Nederland worden geschetst. 
 Een historische referentie wordt vaak 
gebruikt om de ‘natuurlijke’ verspreiding 
van een soort weer te geven, het voorkomen 
van een soort zonder menselijke invloed. 
Dat is voor Nederland geen goed gebruik. De 
invloed van de mens op de verspreiding van 
markante diersoorten zoals de otter was al 
vroeg groot. De menselijke invloed herken-
nen en begrijpen, is wel een belangrijke func-
tie van een historische referentie.

Werkwijze en bronnen

Voor het opstellen van een goede historische 
referentie zijn veel gegevens over het historisch 
voorkomen nodig. Per tijdvak zijn de bronnen 
daarvoor verschillend. In het algemeen geldt 
dat er minder informatie is naarmate de peri-
ode verder terug ligt.
 Voor de prehistorie zijn naast literatuur de 
archeozoölogische gegevens in het databestand 
BoneInfo gebruikt. Uit de periode tot ca. 1800 
zijn voor enkele gebieden vermeldingen over 
het voorkomen van otters gevonden. Naast 
deze incidentele gegevens is er uit de 18de eeuw 
informatie over regionale premieregelingen 
met soms ook gegevens over het uitkeren van 
premies. Voor deze periode vormen die gege-
vens de belangrijkste bron.
 In de nationale jachtwetten van 1807 en 1814 
werd een premie op de otter gezet. Dit was een 
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voortzetting van de regeling die tot de Franse 
tijd in veel gewesten gold. Toen er in 1852 een 
nieuwe jachtwet kwam, werd de premie afge-
schaft. De administratie van deze premiever-

lening is over de jaren 1825-1826 en 1849-1851 
vrijwel compleet gevonden. Uit andere jaren 
zijn er incidentele opgaven. Deze gegevens over 
premieverlening zijn voor de eerste helft van de 

Figuur 1. De verspreiding van de otter (Lutra lutra) in Nederland omstreeks 1900 naar Van Wijngaarden & Van 
de Peppel (1970).
Figure 1. Distribution of the otter (Lutra lutra) in the Netherlands around 1900 after Van Wijngaarden & Van de 
Peppel (1970) . 
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19de eeuw de belangrijkste bron. 
 Voor de periode 1852-1910 vormen berich-
ten in kranten de belangrijkste bron. Dank-
zij de digitalisering van kranten is deze bron 
voor onderzoek hanteerbaar geworden. Voor 
het zoeken in kranten is gebruik gemaakt 
van het krantenbestand op www.delpher.
nl. Ook enkele regionale archieven die kran-
ten digitaal hebben ontsloten, zijn benut. De 
belangrijkste zoekwoorden waren ‘otter’, 
‘otters’ en ‘vischotter’. Tijdens het onderzoek 
bleek dat op de website www.waar neming.
nl al vele honderden krantenberichten over 
otters uit deze periode waren ingevoerd. Van 
deze berichten is beoordeeld of het vang-
sten betrof. De gegevens zijn zo vergelijkbaar 
gemaakt met die uit de voorgaande periode. 
Het verwerken van deze berichten is gedaan 
tot en met 1910. De periode rond 1900, van de 
bestaande historische referentie, valt er zo nog 
binnen. Voor de ontwikkeling sinds 1910 is de 
zoölogische literatuur over de otter gebruikt. 

Voor meer informatie over het zoeken naar 
bronnen en over de vindplaats van veel in dit 
artikel gebruikte bronnen, zie De Rijk (2015).
 Het voorkomen van otters wordt hieron-
der eerst per tijdsperiode besproken. Daarna 
wordt de ontwikkeling in de omvang van 
de Nederlandse populatie geschat. Tot slot 
wordt een schets van de historische referen-
tie gemaakt. De ontwikkeling per provincie 
wordt in bijlage 1 beschreven.

Prehistorie

In de zeebodem voor de kust van Zuid-Holland 
zijn beenderen van otters gevonden die circa 
9000 jaar oud blijken (Mol & Van der Plicht 
2012). Vondsten bij archeologische opgravin-
gen tonen aan dat otters in de periode van 
5400-3000 voor Chr. verspreid over laag Neder-
land voorkwamen. Met de bever (Castor fiber) 
behoorde de otter toen tot de algemeen gegeten 
soorten (Louwe Kooijmans 2012). Latere peri-
oden (tot ca. 1300 voor Chr.) geven een verge-
lijkbaar beeld; otters kwamen verspreid over 
Nederland voor (Clason 1984). 
 De vele vondsten van otterbotten in het 
archeologische databestand BoneInfo wijzen 
er op dat otters werden gegeten. Dat is min-
der vreemd dan het nu lijkt. In een jachtboek 
uit 1636 (Swaen 1948) wordt hun vlees als sma-
kelijk omschreven. Otters om hun vlees beja-
gen was toen niet meer gebruikelijk, maar van 
otters die uit andere motieven waren gevangen 
werd het vlees blijkbaar wel gegeten. Ook in 
bronnen uit de 19de en 20e eeuw wordt dat nog 
herhaaldelijk vermeld.1 
 De gegevens in BoneInfo laten een opval-
lende concentratie in Zuid-Holland zien, en 

1  19de eeuw: Helmondsche courant 20-3-1880; Pro-
vinciale Noordbrabantse en ‘s Hertogen bosche 
courant 28-3-1880; Leeuwarder courant 7-10-1882; 
Het nieuws van den dag 18-6-1883 (in Berlijn pop-
ulair gerecht); Provinciale Drentsche en Asser 
Courant 3-3-1884; 20e eeuw: Van der Esch 2004, p. 
91, p. 105; Brouwer 1940, p. 17. 

Figuur 2. De verspreiding van de otter (Lutra lutra) in 
Nederland omstreeks 1900 naar Veen & Broekhuizen 
(1992).
Figure 2. Distribution of the otter (Lutra lutra) in the 
Netherlands around 1900 after Veen & Broekhuizen 
(1992).
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Table 1. Reported red deer in Drenthe in the past decades.

Date Details
6 October 2003 1 adult female: Gasterse duinen : escape/illegal introduction: animal was shot 

later on
12 April 2015 1 young male, 2 years old : Assen, A28 : traffic killed : DNA analysis pointed 

out the populations of Dämmerwald and Üfter Mark in Germany as most 
probable origin.

7-25 March 2017 2 adult females : Veenhuizen-Norg: illegal introduction : both animals were 
shot at 6 April 2017

8 June 2018 – 17 June 2019 1 female : Drents-Friese Wold : escape from a red deer farm in Smilde: ani-
mal was shot 17 June 2019. A few other red deer that were involved in the same 
escape were shot already within the day of their escape close to the farm.

Figuur 3. Plakkaat van de Stad Groningen en Ommelanden uit 1703 waarin op de otter een premie wordt gesteld.
Figure 3. Regulation for Groningen, 1703, on a premium for the persecution of otters.
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ook veel in Noord-Holland. In kleiner aan-
tal zijn er vondsten uit de rest van Nederland. 
Deze gegevens zijn te beperkt om de versprei-
ding of veranderingen daarin aan te geven. 
Wel laten ze zien dat otters al duizenden jaren 
in Nederland voorkomen en door de mens 
bejaagd werden.

Voorkomen in de 17de en 18de 
eeuw 

Schriftelijke bronnen over de otter van vóór 
de Franse tijd (1795-1813) geven een beschrij-
ving van het voorkomen in een bepaalde streek 
of hebben betrekking op de bestrijding van 
otters. Beide brontypen bieden een mogelijk-
heid tot reconstructie van het voorkomen. 
 In Holland kwam de otter in de eerste helft 
van de 17de eeuw voor in moeras- en veengebie-
den (Swaen 1948). In Amstelland waren otters 
later volgens Van Domselaer (1664, p. 273-274) 
niet algemeen. In de strenge winter van 1676 
werd in de gracht van kasteel Amerongen 
(UT) een otter gevangen (Buisman 2006, p. 
47). Martinet (1778, p. 142) schrijft dat er in de 
IJssel en andere wateren rond Zutphen otters 
voorkomen. Dumbar (1781, p. 46) vermeldt 
dat de otter in Overijssel nog niet geheel uitge-
roeid is. Volgens Pasteur (1796) bewoonde de 
otter ook de grote rivieren, maar was er weinig 
algemeen. Afgaande op deze beschrijvingen 
kwam de otter in de 17de en 18de eeuw verspreid 
over Nederland voor, maar was het aantal niet 
groot.
 Bestrijding van schadelijke dieren werd 
soms georganiseerd door daarvoor speciaal 
aangestelde personen. Voor Duitsland zijn uit 
de 15de en 16de eeuw zulke ottervangers bekend 
(Landau 1849). Net over de grens van Gro-
ningen was dat in 1660 ook zo (Eule 1961). 
Voor het hertogdom Brabant is deze wijze van 
bestrijding van de 15de tot de 18de eeuw bekend 
(Knippenberg 1959; Niedermann 1995, p. 81). 
Een flink deel van Zuid-Nederland viel onder 
genoemd hertogdom. Aanwijzingen voor door 
de overheid aangestelde ottervangers in het 

Nederlandse deel van dit hertogdom of elders 
in ons land zijn er echter niet. Otters lijken 
toen geen groot probleem te zijn geweest. Dat 
kan een gevolg zijn van het vrijwel ontbreken 
van visvijvers in Nederland. Ook aalscholvers 
(Phalacrocorax carbo) werden daardoor in 
Nederland veel minder bestreden dan elders in 
Europa (Seiche et al. 2012; de Rijk 2015, p. 106).
 Vanaf begin 18de eeuw komen er ineens wel 
aanwijzingen over problemen. In veel gebie-
den werd toen stimulering van de bestrijding 
van otters met premies nodig gevonden omdat 
anders de ‘by nae geheele destructie van Vis-
schen te verwaghten staet’ (Plakkaat Gronin-
gen 1703, zie figuur 3). Waar die bestrijding 
georganiseerd werd, is weergegeven in tabel 
1. Deze gegevens zijn voor Nederland waar-
schijnlijk vrijwel compleet. Gegevens over 
uitbetalingen van premies zijn opgenomen in 
tabel 2. Deze gegevens zijn zeer incompleet. 
Voor bijvoorbeeld Groningen en Friesland 
zijn geen gegevens bekend en voor Holland en 
Overijssel zijn die er alleen voor kleine deelge-
bieden. 
 Voor Drenthe zijn er over de jaren 1704-
1790 gegevens die waarschijnlijk goed het 
totaal aan vangsten in deze provincie weer-
geven. Zoals vaker bij premieregelingen wer-
den kort na de invoering de hoogste aan-
tallen gevangen, zo’n 30 volwassen en tien 
jonge otters per jaar.2 Gemiddeld betrof het 
in deze lange periode jaarlijks een 15-tal vol-
wassen otters en half zo veel jonge otters. Uit 
de plaatsen waar de otters werden gevangen 
blijkt dat zij in haast alle wateren voorkwa-
men, tot in stadsgrachten toe. De helft van de 
vangsten lijkt door gespecialiseerde vangers te 
zijn gedaan. Die vingen naast otters ook bun-
zings (Mustela putorius). Maar meer dan vier 
otters per jaar vingen zij nooit. 
 Uit deze periode zijn er nog enkele andere 
regionale gegevens over de bestrijding van 
otters. In de plakkaten voor het Land van 

2  Metsu & Van Den Berge 1987b, p. 33, p. 35 tonen 
dit verloop voor premieregelingen op otters in drie 
grote gebieden.
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Heusden (NB; 1701, 1752) werd het verboden 
vallen, klemmen of strikken voor otters te 
zetten, waarschijnlijk om stroperij te voorko-
men. Een verkoopacte uit 1724 van een land-
goed aan de Dommel bij Eindhoven vermeldt 
hekjes om de visvijvers om otters te weren 
(Knippenberg 1959). Op de Zuid-Veluwe werd 

in 1734 ƒ6,- betaald voor twee otterklemmen.3 
In Groningen bood in 1758 een bonthande-
laar aan vellen van de otter op te kopen.4 In 

3  Gelders archief, 0552 Huis Middachten, inv.nr. 
1053

4 Groninger courant 3-1-1758

Tabel 1. Premieregelingen voor de otter in Nederland in de 18de en 19de eeuw. Bedragen in guldens. In Friesland is 
onderscheid gemaakt tussen man / wijfje.
Table 1. Premium regulations on otters in the 18th and 19th century. Amounts in (Dutch) guilders. In Friesland a dis-
tinction is made between males / females.

Gebied Jaar Adult Juveniel
Stad Groningen en Ommelanden 1703 5 2,50
Frieslanda 1720 1,25 1

1756 2,50 / 3 1,50/2
1762 2,50 / 3 1/1,50
1771 2,50 / 3 1,50/2

Drentheb 1704 ? ?
1716 2,50 1,25
1789 3 1,50

Overijssel 1717-1800 2 1
Gelderland 1751, 1770 2 1
 Veluwe ? -1714 2 1

1714c 1 0,50
1721 2 1

 conceptregeling 1744 2 1
1782 2 1
1802 2 1

 Graafschap Zutphend 1734 3 0,75
1788 2 1

 Kwartier Nijmegene 1762 1 0,50
 Land van Maas en Waal 1750 2 1
Utrecht 1709f -1806 3 -
Hollandg 1709 3 1,50

1795 3 1,50
 Heerlijkheid Nieuwkoop en Noorden 1708 3 1,50
Walcheren 1710 2,50 -
Nederlandh 1807 3 -
Nederland 1814-1852 3 -

Opmerkingen: a Premies per geslacht verschillend; voor mannetjes iets lager; b premies verleend vanaf 1704, zie 
Luning 2010. De premies werden volgens De Dordrechtsche Courant 19-11-1937, p. 8, ingesteld op de Landdag 
1648. Onzeker of dat juist is; c kwartierreces geeft halvering premie aan; wanneer de premie werd ingesteld, is uit 
de plakkaten niet op te maken; d premie op otter in 1721 wenselijk genoemd, maar niet zeker of het toen is inge-
voerd; e in plakkaat vermeld dat premies in 1757 waren afgeschaft; f resolutie in Van de Water deel 2, p. 442; g in 
visserijplakkaat.; h Reglement op de Jagt 8-5-1807 art. 98.
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ambt Bredevoort (GD) werd omstreeks 1780 
geklaagd over het afschaffen van premies 
voor het doden van otters door niet-jagers.5 
Bij Deventer werd in 1799 één van de laatste 
Nederlandse bevers in een otterval gevangen 
(Kerkkamp 1938, p. 484).
 Het historische beeld uit deze gegevens is 
dat otters verspreid over Nederland voor-
kwamen. Vanaf begin 18de eeuw werden zij in 
veel gebieden schadelijk gevonden. De bestrij-
ding werd toen met premies gestimuleerd. De 
schaarse gegevens over de verlening daarvan 
suggereren een beperkte dichtheid. Opvallend 
is het vrijwel geheel ontbreken van aanwijzin-
gen over hun voorkomen in de provincies 
Noord-Brabant en Limburg. 

5 Gelders archief, 0409 Huis Keppel, inv.nr. 756

Voorkomen vanaf de Franse tijd 
tot 1852 

Rond 1825 kwamen otters waar water is ‘schier 
overal’ voor (Bennet & van OIivier 1825). In 
1840 werden otters in Nederland niet zeer alge-
meen en talrijk genoemd; ze kwamen alleen 
in enkele meren en uitgeveende plassen voor 
(Anonymus 1840, p. 337). 
 In de jachtwetten van 1807 en 1814 werd een 
premie van drie gulden op de otter gesteld. Deze 
premieregeling gold tot 1852. Voor de Franse 
tijd zijn er enige verspreide gegevens over de 
premieverlening. Die worden bij de beschrij-
ving van de gebieden vermeld. Uit het tijdvak 
1814-1851 is voor twee perioden de administra-
tie van de premieverlening gevonden.
 Gegevens over de premieverlening in de peri-
ode juli 1825 tot en met oktober 1826 lijken 
ongeveer compleet.6 Er werd voor 395 otters een 

6  NL-HaNA, Opperhoutvesterij, 2.04.30, inv.nr. 271-307

Tabel 2. Aantal otters waarvoor een premie werd betaald in de 18de eeuw.
Table 2. Number of otters signed up for a premium in the 18th century.

Prov Plaats Jaar Aantal adulte 
otters

Aantal 
 juveniele 

otters

Bron

DR Hele provincie 1704-1790 ca. 15/jr ca. 7/jr Luning 2010
OV Holten, o.a. Schipbeek 1787-1800 5 Overijssels archief, 0041.2.1 

Schoutambt Holten inv. nr. 42 
GD Beesd 1753 1 RA Nijmegen, 474 Polderdis-

trict Maas en Waal inv.nr. 3857Appeltern 1754 1
NH Oude Niedorp 1757-1794 13 6 Wit 1984

Winkel 1753-1794 16 14 idem
Nieuwe Niedorp 1735-1794 36 47 idem

ZH Schie bij Delft 1718 + 1739 2 Delftsche courant 1-3-1870
Zuidpolder bij Barendrecht 1708-1730 ca. 60 Wouda 1995
idem 1792-1801 9 idem
Plaspolder bij Woubrugge 1795 1 De Rijnbode 13-12-1919
Noordeloos 1763-1767 (1803) 7 Schakel 1982, p. 245
Nieuwerkerk aan den IJssel 1798-1809 Max. 3/jr in 

1798 en 1802
Groene Hart Archieven 0026 
Ambacht Nieuwerkerk aan den 
IJssel inv.nr. 57 (4-3-1805); inv.
nr. 141 (p. 35, 73, 139); inv.nr. 
65 (1798, 1809)

ZL Walcheren 1710 3
De Klerk 20141750-1811 0-27; gem 6/jr
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premie verleend. Waar dat gebeurde is in figuur 
4 weergegeven.
 Van 1849-1851 werden in Nederland per jaar 
gemiddeld 79 otters gedood. Kaarten waar deze 
otters werden gevangen zijn opgenomen in De 
Rijk (1990). De verschillen tussen deze jaren zijn 
gering, zowel wat betreft het aantal vangsten als 
de verdeling van de vangsten over Nederland 
(tabel 3). Het aantal gevangen otters in Gronin-
gen en Gelderland was hoog. Gemiddeld lever-
den beide provincies samen ruim 70% van de 
tussen 1849 en 1851 gedode otters op. De Gro-
ningse otters werden dicht bij de stad Gronin-
gen gedood. De Gelderse otters werden vooral 
langs de IJssel gedood; het gemeenteverslag van 
Eibergen vermeldt dat nu en dan langs de Ber-
kel otters werden gevangen. 
 Vergelijking van de gegevens van 1826 en 
die van midden 19de eeuw laat grote verschil-
len zien. Voor Nederland als geheel geldt dat 
het aantal otters in deze periode sterk lijkt 
afgenomen, vooral door de decimering van de 
Hollandse populatie. De populatie in Gronin-
gen kon in deze periode juist wat groeien. In 
de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Lim-
burg bleven otters zeldzaam. Het beeld voor de 
eerste helft van de 19de eeuw is daarmee dat het 
voorkomen van de otter een grote dynamiek 
kende in aantallen én verspreiding.

Voorkomen van 1852-1910

Voor deze periode is er ook een aantal ver-
meldingen over het voorkomen in Nederland. 
In 1858 wordt de soort zeldzaam genoemd.7 
 Schlegel beschrijft in 1862 dat ze op alle water-
rijke plaatsen voorkomen, maar door vervol-
ging wel steeds zeldzamer worden. In 1864 
schetst Van Bemmelen een vergelijkbaar beeld. 
Beschrijvingen uit 1884 en 1894 lijken van deze 
auteurs overgenomen.8 In 1870 waren ze vol-

7  Nederlandsch tijdschrift voor jagtkunde 6 1858: 
274

8  Veendammer courant 10-9-1884; De Zuid-Wil-
lemsvaart 27-2-1894

gens een andere bron zelfs door ‘uitroeiings-
zucht en winstbejag uit ons land genoegzaam 
verdwenen.9 In 1900 wordt voor de provincies 
Noord- en Zuid-Holland aangegeven dat otters 
er maar zo nu en dan voorkomen. In Gel-
derland werden ze vaker gezien, vooral door 
immigratie van Duitse otters (Mulier 1900, p. 
44). Volgens een opgave uit 1903 was de ‘water-
marter’ sterk achteruitgegaan en in sommige 
streken zelfs geheel uitgeroeid.10 Deze bronnen 
wijzen er op dat de otter in deze periode weinig 
algemeen was en in grote delen van Nederland 
zelfs zeldzaam of ontbrekend. Als dominante 
factor voor het geringe aantal otters wordt 
in deze bronnen bestrijding door de mens 
genoemd. 
 De belangrijkste bron van gegevens voor 
deze periode zijn krantenberichten. Deze 
bron biedt vele honderden vermeldingen over 
vangsten van otters, met allerlei bijzonder-
heden over hun voorkomen en relatie met de 
mens. Figuur 5 toont een paar voorbeelden 
van krantenberichten. Het is een indrukwek-
kende hoeveelheid informatie. Maar de bron 
kent ook grote beperkingen. 
 Het meest voorkomende krantenbericht 
gaat over de vangst van één otter op een 
bepaalde dag en plaats. Daarnaast zijn er ver-
meldingen over de vangst van meerdere otters 
in een gebied in een korte periode. Deze typen 
opgaven bieden de beste informatie. Er zijn 
ook vele verzamelopgaven, bijvoorbeeld over 
de omvang van de vangst in een lange peri-
ode door een otterjager of in een gebied. Uit 
deze opgaven is vaak niet jaar en plaats van de 
vangst te herleiden. Ze kunnen ook vangsten 
in eerdere krantenberichten omvatten. 
 De verzamelopgaven geven vaak duidelijk 
hogere aantallen otters aan dan de optelling 
van de losse vangsten. Dat kan er op wijzen dat 
het aantal losse vangsten dat de krant haalde 
relatief beperkt was. Maar in enkele gevallen is 
ook zeker of aannemelijk dat bij de verzamelop-

9  Leidsch dagblad 10-1-1870
10  De Nederlandse Jager 3-1-1903
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gaven van overdrijving sprake is.11 De gegevens 
over 1852-1910 uit kranten en enkele andere 

11  Bv Nieuwsblad van het Noorden 30-11-1901; ver-
meldt totaalvangst van 545 otters door veldwachter; 
daarvan 502 bij Assen. 

bronnen zijn in bijlage 2 verzameld.12 
 Met de gevonden gegevens is het niet moge-
lijk binnen de periode 1850-1910 veranderin-
gen in de omvang van de landelijke populatie 

12  https://www.zoogdiervereniging.nl/publicat-
ies/2019/lutra-63-12-2020

Figuur 4. Verspreiding van de verlening van 395 premies voor otters in de periode juli 1825 t/m oktober 1826.
Figure 4. Distribution of payments of 395 premiums for otters between July 1825 and October 1826.
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aan te wijzen of duidelijke veranderingen in 
de verspreiding over provincies. Veel kranten-
berichten benadrukken de zeldzaamheid van 
de otter. Het is daarmee onwaarschijnlijk dat 
de otter in de tweede helft van de 19de eeuw 
over een groter gebied en gedurende een lan-
gere tijd algemeen was. Plaatselijk kwam de 
otter wel algemeen voor. Maar succesvolle 
otterjagers, geholpen door vorstperioden, 
maakten dat dit steeds maar tijdelijk was. 
  

Verantwoording schatting aantal 
otters

De gegevens over de premieverlening uit de 
eerste helft van de 19de eeuw bieden de beste 
mogelijkheid om het aantal otters in Neder-
land te schatten. Met veel meer onzekerheid 
geven ook de gegevens uit de 18de eeuw en de 
kranten uit de periode 1871-1910 een indica-
tie. 
 Wanneer van een populatie dieren een deel 
wordt gedood en dat aantal over een langere 
periode constant blijft, geeft dat aan dat er in 
de populatie evenwicht is tussen sterfte en aan-
was. Voor jachtwild houdt men bij de meeste 
soorten aan dat jaarlijks zo’n 30% van de popu-
latie gedood kan worden zonder dat de popula-
tie in omvang afneemt (Newton 1998, p. 384). 
Voor roofdieren lijkt dat wat minder te zijn. 
Een aandeel van 20% is bijvoorbeeld voor de 
lynx (Lynx lynx) gehanteerd (Pasanen-Morten-
sen et al. 2017). Als voor de otter 25% aange-
nomen wordt, kan de jaarlijkse vangst met een 
factor vier vermenigvuldigd worden voor een 
schatting van de grootte van de populatie. Een 
ondersteuning van die factor vier is, dat dit nu 
ook ongeveer de verhouding is tussen het aan-
tal verkeerslachtoffers per jaar en de popula-
tieomvang.13 Het gebruik van zo’n factor geeft 
slechts indicatieve schattingen. 
 In een winter met veel ijs, konden soms veel 

13  https://www.clo.nl/indicatoren/nl1072-otter geeft 
ontwikkeling aantal otters en ontwikkeling aantal 
verkeerslachtoffers

Figuur 5. Krantenberichten over otters uit de 19de en 
begin 20e eeuw.
Figure 5. Newspaper reports on otters from the 19th and 
20th century.
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meer otters worden gevangen dan in andere 
jaren. Uit de gegevens over vangsten in de 
winter 1938-39 trok Brouwer (1940) bijvoor-
beeld de conclusie dat toen (veel) meer dan de 
helft van de populatie otters werd gedood. Het 
is voor de schatting dus nodig om te beoor-
delen of het een bijzonder of een gemiddeld 
vangstjaar betreft. Als vangstgegevens over 
een reeks van jaren worden gemiddeld, speelt 
dit probleem niet. 
 Voor de periode tot de Franse tijd zijn alleen 
vangstgegevens uit Drenthe en Walcheren in 
de 18de eeuw goed genoeg voor een schatting. 
De Drentse populatie kan op een 60 tal otters 
worden geschat en die in Walcheren op 25 
otters. In de 19de eeuw leefde in beide gebieden 
samen zo’n 10% van de Nederlandse popula-
tie. Als dat in de 18de eeuw ook zo was, kan de 
Nederlandse populatie op 850 otters worden 
geschat. Deze schatting is uiteraard zeer spe-
culatief.
 Van de premiegegevens van rond 1826 is 
de periode november 1825 tot oktober 1826 
gekozen als jaarvangst. In deze periode wer-
den 370 otters voor een premie aangemeld 

(tabel 3). Toepassing van de factor vier op 
dit aantal geeft een omvang van de popula-
tie van zo’n 1500 otters. Het bijzonder hoge 
aantal vangsten in januari (172) wijst op een 
mogelijke invloed van het weer. Dat lijkt ook 
waarschijnlijk. Januari 1826 had een gemid-
delde temperatuur van -2,4 °C bij een lang-
jarig gemiddelde in januari van 1,4 °C.14 Als 
de maandvangst in januari 1826 op het niveau 
van de andere wintermaanden had gele-
gen, was de jaarvangst ongeveer 230 otters 
geweest. Toepassing van de factor vier op dat 
aantal komt uit op een populatie van 920 die-
ren. Dat is een meer aannemelijke schatting. 
 Het aantal premies over de jaren 1849-
1851 varieert per jaar weinig. Toepassing 
van de factor vier lijkt hier verantwoord. De 
geschatte populatieomvang in deze periode 
wordt dan 320 otters.
 Voor de gegevens uit kranten is het totaal 
aantal vangsten per vijfjarige periode geteld.15 

14  https://www.wintergek.nl/data/lijst-gemiddelde-
temperatuur-nederland 

15  jonge dieren zijn voor een half dier gerekend.

Tabel 3. Aantal vangsten van otters per provincie 1825-1910.
Table 3. Number of killed otter per province 1825-1910.

Provincie 11/1825-
10/1826

1849 1850 1851 1881- 
1885

1886-
1890

1891- 
1895

1896-
1900

1901-
1905

1906-
1910

GR 8 24 20 26 8 2 0 6 7 27
FR 9 7 5 3 76 16 7 35 11 22
DR 11 1 1 - 10 16 10 14 24 10
OV 15 9 16 11 14 19 3 10 3 20
GD 45 26 27 37 32 40 10 32 16 28
UT 22 0 - 3 8 12 11 12 5 8
NH 160 0 - 3 8 31 12 35 26 51
ZH 65 11 - 3 41 43 15 56 27 35

Z 11 3 4 0 18 23 10 16 13 7
NB 23 0 - 0 51 5 12 12 82 40
LB 1 - - - 5 2 5 3 1 4

Totaal 271 209 95 231 215 252
Per jaar 370 81 73 83 54 42 19 46 43 50

$   920-1500 320 >170

Legenda: - : geen opgave, waarschijnlijk geen premie; $: Schatting populatie-omvang; Cursief: aantal over periode 
van 5 jaar; overige per jaar.
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Vóór 1881 was dat aantal laag. Mogelijk waren 
berichten over otters in kranten toen minder 
gebruikelijk. In de periode 1881-1910 werden 
gemiddeld 42 otters per jaar gedood (tabel 3). 
Deze gegevens wijzen op een in omvang sta-
biele Nederlandse populatie. De totale popu-
latie in deze periode zal dan zo’n 170 zijn 
geweest. Maar het is wel zeker dat niet elke 
vangst tot een vermelding in de krant leidde. 
De schatting van 170 otters betreft dus een 
minimum aantal. 
 In de periode van 1938-1939 werden vol-
gens Brouwer (1940) ca. 160 otters gedood. 
Hij schatte dat er maar zo’n 40 otters overge-
bleven waren. Het aantal otters in Nederland 
vóór die slachting was dan 200. Nadat de otter 
in 1942 een wettelijk beschermde status kreeg, 
herstelde de populatie zich. Voor de periode 
rond 1960 werd een populatieomvang van 
zo’n 300 otters geschat (van Wijngaarden & 
van de Peppel 1970, p. 27). Lammertsma et al. 
(2008, p. 34) beoordeelden die schatting voor 
1960 als een overschatting. Het aantal lag toen 
volgens hen eerder rond de 100.
 Meestal wordt 1988 als jaar van uitsterven 
genoemd. In 2002 begon de herintroductie. 
Het huidige aantal otters wordt op circa 275 
geschat.16

 Concluderend blijkt dat voor de 18de eeuw 
en voor 1825-1826 een populatie van zo’n 
900 otters kan worden geschat. Voor de peri-
ode 1849-1850 en voor twee perioden in het 
midden van de 20e eeuw wordt een veel lagere 
populatie van 200-300 dieren geschat. De 
schatting voor de periode 1881-1910 komt uit 
op 170 dieren, maar lijkt te laag. Aanneme-
lijk is daarmee dat er in de periode 1700 tot 
ca. 1840 tot maximaal 1000 otters waren in 
Nederland. Nadien was het aantal fors lager 
met maximaal zo’n 300 otters. 

Gegevens uit buurlanden bieden een 
mogelijkheid tot vergelijken. In België werden 
eind 19de eeuw zo’n 300 otters per jaar gedood. 
In Duitsland werden rond 1885 zo’n 400 otters 
per jaar gedood in een gebied dat kleiner was 

16 https://www.clo.nl/indicatoren/nl107211-otter 

dan de huidige deelstaat Nedersaksen (Metsu 
& Van Den Berge 1987b, Conroy & Chanin 
2000). Dit wijst voor deze gebieden op een 
veel hogere dichtheid aan otters dan in Neder-
land. Alleen de Nederlandse premiegegevens 
van 1825-1826 wijzen op een dichtheid die in 
de buurt komt van deze buurlanden. 

Bejaging en bestrijding als domi-
nante factor

Kruuk (2006) noemde het waterrijke Neder-
land ‘a paradise for otters if ever there was 
one’. De historische gegevens laten inderdaad 
zien dat otters van de ogenschijnlijk gunstige 
omstandigheden vaak niet profiteerden. Vrij-
wel alle bronnen wijzen bejaging en bestrij-
ding daarvoor als oorzaak aan. 
 Informatie over de intensiteit van bejaging 
en bestrijding kan daarom belangrijk zijn om 
de dynamiek in omvang en verspreiding van 
de otterpopulatie te verklaren. Goede maten 
daarvoor zijn echter moeilijk te vinden. Voor 
bestrijding bieden gegevens van de premiere-
gelingen een maat voor de intensiteit van de 
bestrijding. Maar er was steeds tegelijk ook 
bejaging van otters gericht op de waardevolle 
pels. 
 Gegevens in kranten illustreren die waarde 
van de pels. Rond 1850 bracht een pels gemid-
deld ƒ4,50 op. Die waarde steeg geleidelijk 
naar ƒ10 rond 1910. Daarna steeg de waarde 
sterk naar zo’n ƒ60 in 1942. Dit was voor een 
groot deel een reële prijsstijging. 
 Het argument voor de afschaffing van de 
premieregeling in 1852 was de waardevolle 
pels. Die stimuleerde de jacht op otters vol-
doende. De gemiddelde prijs van een pels was 
in 1852 al hoger dan de premie van ƒ3 en steeg 
daarna verder. Ondanks het afschaffen van 
de premieregeling, nam de druk op de otter 
vanaf midden 19de eeuw waarschijnlijk juist 
toe.
 Bij veel bestreden diersoorten is afname 
in voorkomen te zien bij intensivering van 
de bestrijding en weer toename bij vermin-
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dering of stoppen daarvan. Aalscholver, vos 
(Vulpes vulpes) en wolf (Canis lupus) zijn hier 
voorbeelden van. Voor de otter is dat verband 
minder duidelijk aan te wijzen omdat zowel 
bestrijding voor de premie als bejaging voor 
de pels druk op de populatie zette. En toen 
in de 20e eeuw zowel bestrijding als bejaging 
sterk verminderden, werden nieuwe factoren 
beperkend, met name waterverontreiniging 
en verkeer. 
 Een historische referentie voor een situa-
tie zonder menselijke invloed door bejaging 
of bestrijding blijkt er daarmee niet. Afgelo-
pen decennia is de waterkwaliteit verbeterd, 
maar het risico op verkeerssterfte verhoogd. 
Wat de optelsom van al deze invloeden voor 
de omvang van de otterpopulatie gaat beteke-
nen, is moeilijk te voorspellen. 

Schets van een historische 
 referentie

Voor het schetsen van een historische referen-
tie zijn kaarten van de verspreiding van otters 
gemaakt voor een aantal jaren uit de periode 
1825-1960 waarvoor de informatie over otters 
relatief goed was. Daarvoor zijn de jaren 1825, 
1850, 1900, 1940 en 1960 gekozen. Voor 1825 
en 1850 is de verspreiding vooral afgeleid van 
de meldplaatsen van de premies. Voor de jaren 
daarna zijn vangstlocaties en waarnemingen 
de basis.17 Met dit soort gegevens de versprei-
ding afleiden kan een fout beeld geven. Maar 
een aanwijzing voor zo’n fout is in de beschik-
bare gegevens niet gevonden. 
 Omdat otters territoria tot 50 km langs een 
waterloop hebben, kan een groot gebied rond 
de plaatsen van uitgifte van de premie of van 
de vangst ook leefgebied zijn geweest. De ver-
spreiding is daarom schetsmatig weergege-

17  Bronnen: 1825: figuur 4; 1850: De Rijk 1990, aan-
gevuld met gegevens bijlage 2; 1900: jaren 1896-
1900 uit bijlage 2; 1940: Brouwer 1940, aangevuld 
met gegevens uit www.waarneming.nl; 1960: Van 
Wijngaarden & Van de Peppel 1970.

ven. Geprobeerd is om in het kaartbeeld ook 
de geschatte omvang van de populatie te laten 
zien. 
 Het resultaat (figuur 6) toont de dynamiek 
van de Nederlandse otterpopulatie in omvang 
en verspreiding in een groot deel van de 19de 
en 20e eeuw. Dat is ook het overheersende 
beeld van de geschiedenis van de otter in 
Nederland: een beperkt aantal otters, vooral 
na ca. 1840, en een grote dynamiek in ver-
spreiding. Gedurende deze hele periode leef-
den otters slechts in een beperkt deel van de 
Nederlandse wateren. Maar door de grote 
dynamiek in de verspreiding, zijn er tegelijk 
weinig wateren waar ze nooit voorkwamen. 
 In alle provincies waren er gebieden met 
otterpopulaties. In Noord- en Zuid-Hol-
land zijn veel van die gebieden, in midden en 
Noord-Nederland zijn dat er minder en in de 
drie zuidelijke provincies zijn dat er maar een 
paar. In de meeste gebieden was de populatie 
er maar kort. Slechts voor enkele gebieden wij-
zen de beschikbare gegevens er op dat otters er 
gedurende een lange tijd waren. Deze gebie-
den zijn het Naardermeer, de Nieuwkoopse 
Plassen, de plassen in het Gronings-Drentse 
grensgebied, delen van Frieslands merenge-
bied en westelijk Zeeuws-Vlaanderen.
 Het belangrijkste verschil met de oude his-
torische referentie 1900 is dat die aangeeft dat 
otters toen overal in Nederland voorkwamen 
(figuren 1 en 2). Bij nadere beschouwing blijkt 
die historische referentie duidelijk te roos-
kleurig. Van Wijngaarden & Van de Peppel 
(1963) presenteren de basisgegevens voor deze 
reconstructie. Uit bijvoorbeeld de vier noor-
delijke provincies hadden zij voor de periode 
1895-1905 slechts een handjevol waarnemin-
gen. Daar de kaart van figuur 1 mee maken, 
vergt veel speculatieve aanvulling. De kaart 
voor 1900 is vaak gepresenteerd naast kaar-
ten met het voorkomen rond 1940 en rond 
1960 (van Wijngaarden & van de Peppel 1964, 
1970, Nolet 1982, Veen 1984, Walter 1989, de 
Jongh 1995). Dat biedt een beeld van dramati-
sche achteruitgang. Maar als voor het maken 
van de kaart van 1900 alleen de beschikbare 
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Figuur 6. Voorkomen van de otter in Nederland 1825-1960.
Figure 6. Distribution of otters in the Netherlands 1825-1960. 
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waarnemingen zouden zijn gebruikt, zou 
helemaal geen achteruitgang blijken. Mijn 
gegevens over het aantal otters in deze peri-
ode geven zo’n achteruitgang ook niet aan. 
 

Betekenis voor voorspelling 
 toekomst?

In 2002 is in Overijssel gestart met het uitzet-
ten van otters. De otter heeft zich sindsdien 
verspreid, maar de huidige verspreiding van 
de otter is nog grotendeels een gevolg van het 
uitzetten. Wat kan op basis van de historische 
gegevens voor de toekomst verwacht worden?
 Een belangrijk verschil met de historische 
situatie is dat er in de aangrenzende gebieden 
in buurlanden nog geen relevante populaties 
zijn. Deze populaties hadden grote invloed op 
het voorkomen van otters in Nederland. In 
Duitsland nemen otters toe richting de gren-
zen van Nederland. Als de Nederlandse popu-
latie weer aansluiting vindt met populaties 
in buurlanden is dat een grote stap voor het 
herstellen van een situatie die in het verleden 
bestond. 
 Het meest spannend is de vraag wat de sterk 
veranderde verhouding met de mens voor het 
voorkomen van de otter gaat betekenen. Van 
altijd bejaagd en bestreden, naar bescher-
ming. Bij enkele andere soorten met een ver-
gelijkbare menselijke invloed, zoals aalschol-
ver en vos, zijn de gevolgen van die omslag al 
zichtbaar geworden. Daaruit valt te leren dat 
soorten zich kunnen ontwikkelen op een his-
torisch ongekende schaal. 
 Soorten omstandigheden bieden die elke 
historische referentie mist, is als ecologisch 
experiment intrigerend. Maar otters kun-
nen ook problemen geven. Over enkele soor-
ten die zich nu ineens zonder beperkingen 
kunnen ontwikkelen, zijn maatschappelijke 
tegenstellingen ontstaan. Dat kan ook voor de 
otter gaan gelden. Elders in Europa is dat al 
het geval.18

18  Bv in Zuid-Duitsland en Oostenrijk 

 Voor een aantal diersoorten blijkt een 
populatieomvang binnen historische -vaak 
als ‘natuurlijk’ beschouwde- grenzen alleen 
mogelijk bij het reguleren van die populatie 
door de mens. De otter lijkt ook zo’n soort. 
Maar voor een aaibare soort als de otter is 
doelbewust reguleren niet snel weer aan de 
orde. Of daar behoefte aan ontstaat, is onze-
ker. Verkeerssterfte kan een vergelijkbare 
druk op de populatie leggen als bejaging in 
het verleden. 
 De toekomst van de otter maakt dus 
benieuwd en bezorgd. Een mooie toekomst 
is mogelijk, met otters die verspreid over heel 
Nederland voorkomen in vrije uitwisseling 
met populaties in buurlanden. In 2014 startte 
een ‘Otterchallenge’ met 1000 otters in Neder-
land in 2020 als doel.19 Dat aantal lijkt op basis 
van de historische gegevens haalbaar als de 
otter zich verder over Nederland verspreidt. 
Mogelijk komen otters dan weer in zout water 
voor en zijn ze minder schuw. Ze kunnen dan 
in de bewoonde omgeving worden gezien en 
komen weer voor op markante plaatsen als de 
grachten van steden en de vijvers van kaste-
len. Weer otters bij Paleis Huis ten Bosch, of 
in de Utrechtse fortgrachten20; waarom niet? 
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Samenvatting

Midden 20e eeuw is de verspreiding van de 
otter rond 1900 in kaart gebracht. Die geldt 
sindsdien als historische referentie. Met his-
torisch onderzoek zijn veel meer gegevens 
over het historisch voorkomen van otters in 
Nederland gevonden. Wat dat betekent voor 
de historische referentie wordt in dit onder-
zoek gepresenteerd. 
 Voor de prehistorische periode geven bot-
vondsten aan dat otters in Nederland ver-
spreid over het land voorkwamen en door de 
mens bejaagd werden. Gegevens uit de histo-
rische periode tot 1700 geven een gelijk beeld. 
Vanaf begin 18de eeuw werd in veel gebieden 
de bestrijding van otters met premies gesti-
muleerd. De schaarse gegevens uit de 18de 

eeuw over vangstaantallen wijzen niet op een 
grote populatie. 
 Uit 1825-1826 en over de jaren 1849-1851 
is de administratie van de premieverlening 
bewaard gebleven. Dit biedt een bijzonder 
goede bron. In kranten vanaf ongeveer 1850 
zijn vele honderden gegevens over het voor-
komen gevonden. Die gaan vooral over de 
bestrijding en bejaging van otters.
 Op basis van deze bronnen kan het aan-
tal otters in de periode 1700-1840 op maxi-
maal 1000 otters worden geschat. In de peri-
ode daarna was het aantal waarschijnlijk niet 
hoger dan 300. De intensivering van de jacht 
is de belangrijkste verklaring voor deze terug-
val.
 De verspreiding van otters over Neder-
land was dynamisch. Rond 1825 waren er 
veel otters in Noord- en Zuid-Holland. De 
kern van de populatie was midden 19de eeuw 
verschoven naar Gelderland en Gronin-
gen. Noord-Brabant en Limburg waren lang 
opvallend arm aan otters. Pas begin 20e eeuw 
werden ze er minder zeldzaam. 
 Deze historische referentie is er daarmee 
één van grote dynamiek, zowel in omvang 
als verspreiding van de populatie. Dat is het 
belangrijkste verschil met de historische 
referentie voor 1900 die midden 20e eeuw is 
gemaakt. Die gaf aan dat otters toen in vrij-
wel alle wateren van Nederland voorkwamen. 
Deze referentie werd opgesteld met weinig 
data en veel speculatie. Zo’n grote versprei-
ding over heel Nederland heeft de otter op 
enig moment in de afgelopen eeuwen waar-
schijnlijk niet gehad. 
 De nieuwe historische referentie geeft geen 
eenduidig beeld voor de toekomst van de 
otter. Eeuwenlang was bejaging en bestrijding 
de dominante factor. Wat er mogelijk wordt 
bij het ontbreken van die factor, is moeilijk te 
voorspellen. 
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Bijlage 1. Het voorkomen van 
otters per provincie

Groningen 
De Groningse premieregeling voor otters uit 
1703 is één van de oudste voor Nederland. 
Over het voorkomen van otters in de 18de 
eeuw kan echter geen beeld worden gevormd. 
In de Groningse Schoolmeesterrapporten uit 
1828 wordt in tien plaatsen van de 175 de aan-
wezigheid van otters genoemd.21 In drie daar-
van was de otter zeldzaam. Ook de premie-
gegevens uit 1825-26 (tabel 3) wijzen op een 
beperkte populatie. Midden 19de eeuw was 
Groningen na Gelderland de provincie met 
de meeste vangsten. Krantenberichten uit de 
periode 1871-1910 wijzen op een wisselend 
maar meestal zeer klein aantal otters. Rond 
1875 lijkt er ten westen van de stad Gronin-
gen een populatie te zijn geweest, maar elders 
waren het vooral zwervers. 
 Van 1902-1907 was er een premieregeling 
van een vissersvereniging. Het aantal betaalde 
premies per jaar varieerde van 9 tot 48; gemid-
deld waren het er 22.22 Van de gedode otters 
waarvoor een premie werd verleend, is in de 
krantenberichten maar een klein deel terug te 
vinden.23 Het is mogelijk dat ook in naburige 
provincies gevangen otters werden ingeleverd 
voor deze premie. 
 Van Wijngaarden & Van de Peppel (1970) 
schetsen een ruimer historisch voorkomen 
van de otter in Groningen. Daarvan was in 
1940 vrijwel niets over. Door beschermende 
maatregelen herstelde de populatie zich 
daarna. In het plassengebied op de grens van 
Groningen en Drenthe werd door hen rond 
21  Deze rapporten zijn op de website van het Groninger 

archief ontsloten

22  Provinciaal Verslag: 22 (1902); 9 (1903); 48 (1904); 30 
(1905); 10 (1906); 13 (1907)

23  De Enkhuizer courant 31-3-1907 gaat in op de discrep-
antie tussen het grote aantal premies en het algemene 
beeld van zeldzaamheid van de otter. De schrijver 
is behartiger van belangen van vissers; zijn verhaal 
daarmee niet neutraal

1960 een maximum populatie van 30 otters 
geschat.

Friesland
Vermeldingen over het voorkomen van otters 
in het waterrijke Friesland zijn er uit de 18de 
eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw. Voor 
zover die gegevens iets over het aantal otters 
zeggen, wijzen ze op een beperkte populatie. 
Diverse krantenartikelen vanaf 1847 tot eind 
19de eeuw vermelden dat otters zeldzaam zijn 
in Friesland. Uit enkele berichten blijkt dat 
er lokaal wel een flinke populatie moet zijn 
geweest zoals bij Dokkum rond 1875, in de 
Tjonger (Opsterland) rond 1883, bij Staveren 
rond 1897 en bij Drachten in de winter van 
1906-1907.
 Volgens Van Wijngaarden & Van de Peppel 
(1970) heeft Friesland binnen Noordwest-Eu-
ropa een van de meest geschikte otterbiotopen. 
De historische gegevens over het voorkomen 
van otters wijzen er op dat otters daarvan niet 
profiteerden. Door uitroeiing waren er rond 
1940 vrijwel geen otters over. De bescher-
mende maatregelen die daarna werden inge-
voerd, leidden tot groei van de populatie. 

Drenthe
Voor Drenthe zijn er over een lange periode 
vangstgegevens beschikbaar. In de periode 
1704-1790 werden jaarlijks een 15-tal volwas-
sen otters en half zo veel jonge otters gedood. 
Uit de periode 1803-1808 is de vangst van twee 
otters bij Vries bekend (Mulder 1948). Tus-
sen november 1825 en oktober 1826 werden 
in Drenthe elf otters gedood, in de periode 
1849-1851 in totaal twee otters en in de peri-
ode 1871-1910 nog geen drie otters per jaar. 
Deze gegevens wijzen op een achteruitgang in 
de periode 1700-1840 en op zeldzaam voorko-
men daarna. Krantenberichten uit de periode 
1860-1895 wijzen op lokale populaties, zoals 
in 1875 in het Drostendiep en het Oranje-
kanaal. Bij latere berichten tot 1910 lijkt het 
meestal om zwervers te gaan. Van Wijngaar-
den & Van de Peppel (1970) geven voor de eer-
ste helft van de 20e eeuw veel meer bewoonde 
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gebieden aan. In de aan Groningen grenzende 
delen kwamen ze toen het meest voor. 

Overijssel
In Overijssel was er vanaf 1707 een premiere-
geling en uit het eind van de 18de eeuw zijn er 
enkele vangsten bekend uit de Schipbeek (zie 
tabel 1 en 2). De gegevens uit de eerste helft 
van de 19de eeuw wijzen op populaties langs 
de IJssel, in de beken in het midden en oosten 
van de provincie en in de waterrijke gebieden 
in het westen, met name de Wieden. Kran-
tenberichten uit de tweede helft van de 19de 
eeuw laten ook vooral vangsten in deze gebie-
den zien. In 1892 werd voor Giethoorn de 
otterjacht bij vorst zelfs een bestaansmiddel 
genoemd.24 Gegevens uit de eerste helft van 
de 20e eeuw geven de aanwezigheid van otters 

24  Het nieuws van den dag 10-7-1892

aan in alle genoemde gebieden (van Wijn-
gaarden & van de Peppel 1970). Op landgoed 
Twickel bij Delden werd door de jachtopzie-
ners van 1854 tot 1919 haast jaarlijks een otter 
gedood.25

Gelderland
In Gelderland waren er in de 18de eeuw premie-
regelingen in de meeste gebiedsdelen. In 1778 
gaf Martinet (p. 142) aan dat er in de IJssel bij 
Zutphen en andere wateren rond deze stad 
otters voorkomen. De gegevens uit deze peri-
ode over verspreiding of aantal otters zijn ech-
ter fragmentarisch. In 1825 was de Gelderse 
otterpopulatie na die in Holland de grootste 
van Nederland. Door afname in de Hollandse 
populatie was Gelderland rond 1850 zelfs de 

25  Arnhemsche courant 2-5-1874 (18 in 1854-1874); 
De Nederlandse Jager 1919: 259 (15 in 1895-1919)

Een otter met een vis in de bek. Tekening van Anselmus Boëtius de Boodt uit omstreeks 1600. Rijksmuseum Amster-
dam.
An otter with a fish in the mouth. Drawing of Anselmus Boëtius de Boodt from around 1600. Rijksmuseum Amsterdam.
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provincie met de grootste populatie (zie tabel 
3). Afgaande op de gegevens in kranten kwa-
men er in de laatste decennia van de 19de eeuw 
flinke populaties voor, zoals die in de Linge in 
het uiterste westen van Gelderland, bij Putten 
en langs de IJssel. De natte delen van de Veluwe 
boden ook leefgebied. Daar wijzen eerder 
genoemde gegevens uit de 18de eeuw en gege-
vens van eind 19de eeuw rond Uddel op, naast 
veel opgaven uit de 20e eeuw (van Wijngaarden 
& van de Peppel 1970).
 Een opmerkelijk Gelders leefgebied waren 
de beken bij Barneveld. Uit 1826 is daar een 
vangst bekend en in december 1839 van zeven 
otters.26 Tussen 1885 en 1900 werden hier 
volgens Van Wijngaarden & Van de Peppel 
(1963) zo’n 40 otters gevangen, waarvan 23 

26  Voor 1839: NL-HaNA, Opperhoutvesterij, 2.04.30, 
inv.nr. 780

in 1889. De berichten in kranten suggereren 
inderdaad dat hier in de periode 1880 tot 1900 
een flinke populatie was. Berichten uit 1900 
en 1901 melden dat ze bij Barneveld zeldzaam 
waren geworden. Dat werd aan de intensieve 
vangst met uit Duitsland ingevoerde klem-
men toegeschreven.27

Utrecht
Utrecht kende vanaf 1709 een premieregeling, 
maar gegevens over het verlenen van premies 
zijn niet bekend. De gegevens uit de eerste 
helft van de 19de eeuw wijzen op een dalend 
aantal otters (tabel 3). Dat hangt samen met 
de decimering van de Hollandse populatie in 
deze periode. Over otters in het plassenge-
bied aan de westgrens van de provincie zijn 

27  De Eembode 3-11-1900; De Harderwijker 13-4-
1901

Otter met een vis in zijn bek. Tekening met pen en penseel van Gerard ter Borch uit 1612. Rijksmuseum Amster-
dam. 
Otter with a fish in the mouth. Drawing with pen and brush by Gerard ter Borch from 1612. Rijksmuseum Amster-
dam.
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er uit de tweede helft van de 19de eeuw opval-
lend weinig gegevens. Elders waren er in de 
tweede helft van de 19de eeuw vooral zwer-
vers. Concentratie van vangsten, zoals die 
rond 1895 bij Fort Ruigenhoek ten Noorden 
van de stad Utrecht kunnen op een popula-
tie wijzen. Diverse andere Utrechtse vangsten 
werden ook bij forten gedaan. Een bericht 
uit 1906 noemt die voorkeur van de otter in 
Utrecht voor fortgrachten en andere ‘eenzame 
wateren’.28 De oudste vermelding uit deze pro-
vincie, uit 1676 in de gracht van kasteel Ame-
rongen, illustreert de continuïteit van die 
voorkeur (Buisman 2006, p. 47). Van Wijn-
gaarden & Van de Peppel noemen het voor-
komen van otters in de eerste decennia van de 
20e eeuw nog talrijk, terwijl Lam (1985) een 
sterke vermindering vanaf 1912 meldt.

Noord-Holland
Van de in 1825-1826 in Nederland gedode 
otters kwam haast de helft uit Noord-Hol-
land. Van die omvangrijke populatie was 
midden 19de eeuw haast niets over (zie tabel 
3). In enkele gebieden zijn otters daarna 
teruggekeerd. Ze kwamen er tijdelijk weer in 
flink aantal voor. Noord-Holland is daarmee 
de provincie met de grootste dynamiek in de 
otterpopulatie. 
 De premiegegevens van tabel 2 laten zien 
dat er vanaf 1736 tot eind 18de eeuw in de kop 
van Noord-Holland bij Niedorp een otterpo-
pulatie was. Er werden zo’n drie otters per jaar 
gedood, waarvan de helft jonge dieren. De 
premiegegevens uit 1825-1826 wijzen op een 
flinke populatie otters in dit gebied. Die stond 
waarschijnlijk in verbinding met grote popu-
laties iets zuidelijker (figuur 3). Na de inzin-
king van midden 19de eeuw wijzen berichten 
in kranten uit de tweede helft van de 19de eeuw 
weer op een flinke otterpopulatie. Van Wijn-
gaarden & Van de Peppel (1970) vermelden 
hier voor begin 20e eeuw ook veel otters. Eind 
19de en begin 20e eeuw moet dit één van de 
meest geïsoleerde otterpopulaties van Neder-

28  De Telegraaf 23-2-1906

land zijn geweest.
 De wateren in en rond Amsterdam vormden 
lang leefgebied voor otters. Vissers in Water-
land vroegen in 1809 om geweren te mogen 
gebruiken voor de bestrijding van otters.29 In 
1814 of 1815 vroeg een inwoner van Amster-
dam toestemming om otters te mogen van-
gen.30 In 1825-1826 werden in plaatsen die nu 
onderdeel van de stad zijn of er tegen aan lig-
gen een 20-tal otters voor premies ingeleverd.31 
 Bij het Naardermeer werden in 1825-1826 
een 40-tal otters voor een premie aangemeld. 
Februari 1863 werden in het Naardermeer bij 
Muiden drie otters geschoten.32 Vissers uit 
de omgeving klaagden in 1885 over het grote 
aantal otters. Zij vermoedden dat die uit het 
kort tevoren drooggemaakte Naardermeer 
afkomstig waren.33 Tussen 1911 en 1917 scho-
ten leden van de familie Hoetmer er minstens 
20 otters.34 Van Wijngaarden & Van de Peppel 
(1963) noemen voor de periode van 1909 tot 
1962 regelmatig vangsten en waarnemingen 
die op een beperkt aantal otters wijzen. 
 Ook in de plassen ten zuiden van het Naar-
dermeer leefden veel otters. In januari 1826 
werden in Kortenhoef voor 19 otters premies 
betaald. Dat is het hoogste aantal voor één 
plaats in zo’n korte periode. Diezelfde maand 
werden er in het nabijgelegen Ankeveen ook 
negen premies verleend. Dit wijst op een 
omvangrijke otterpopulatie in en om de Loos-
drechtse plassen. De berichten in de kranten 
uit de tweede helft van de 19de eeuw geven 
29  NL-HaNA, 2.01.12, Binnenlandse Zaken 1796-1813, 

inv.nr. 890, p.25

30  NL-HaNA, Opperhoutvesterij, 2.04.30, inv.nr. 
1790

31  Amsterdam 7; Sloten 3; Sloterdijk 2; Ouderkerk 7.
32  Algemeen Handelsblad 25-2-1863
33  Het nieuws van den dag 11-7-1885; AH 11-7-1885; 

De Tijd 13-7-1885 (uit het vorig jaar droogge-
maakte N…); De standaard 13-7-1885

34  Winter 1911/1912 7; 1914 3; 1916-1917 11 otters. 
Gooi- en Eemlander 24-1-1912; 28-1-1914; 28-2-
1917; ook Weesper courant 28-1-1914
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voor dit gebied regelmatig vangsten, maar 
zulke grote aantallen als rond 1826 zijn het er 
niet meer. Begin 20e eeuw was hier mogelijk 
sprake van toename. Er werden toen vaker 
vangsten gemeld. Korte tijd later was er echter 
al weer een sterke afname van de stand.35 Van 
Wijngaarden & Van de Peppel (1963) vermel-
den voor deze wateren alleen waarnemingen 
van na 1938. 

Zuid-Holland
In Zuid-Holland waren enkele waterrijke 
gebieden belangrijk voor otters. Voor de 
Nieuwkoopse Plassen werd in 1708 in een 
keur op de visserij een premie op otters 
gesteld omdat ‘door Otters veelmalen groote 
schade aan Vee en Vis worde toegebragt’. In 
1826 werden in Nieuwkoop premies verleend. 
Uit de tweede helft van de 19de eeuw werden 
hier enkele vangsten gemeld. Een vangst van 
tien exemplaren in één week in 1878 is daarbij 
opvallend.36 In de 20e eeuw was dit nog lang 
een goed leefgebied voor otters (van Wijn-
gaarden & van de Peppel 1963). De meest 
succesrijke otterjager van Nederland woonde 
hier. Tussen ongeveer 1890 en 1940 ving hij 
164 otters, maar een onbekend deel daarvan 
werd elders in Nederland gevangen.37 
 In vergelijking met de Nieuwkoopse plas-
sen geven waarnemingen uit de zuidelijker 
gelegen Reeuwijkse plassen en de westelijker 
gelegen Langeraarse plassen, Braasemermeer 
en Kagerplassen een meer wisselend beeld. 
Het lijkt er op dat hier tijdelijk flinke popula-
ties waren, maar dat er ook lang weinig otters 
waren. Voor de Reeuwijkse plassen zijn er bij-
voorbeeld in kranten tot eind 19de eeuw wei-
nig vermeldingen en waarnemingen uit de 20e 
eeuw zijn ook opvallend schaars (van Wijn-
gaarden & van de Peppel 1963).
 Een op het eerste gezicht onverwachte plaats 
voor otters vormen de binnenduinen bij Den 
35  De Gooi- en Eemlander 18-1-1911

36  Delftsche courant 25-12-1878

37  Algemeen Dagblad 1-2-2017; Brouwer 1941 schrijft 
ook over deze otterjager

Haag. Bij Loosduinen werd in 1826 een otter 
geschoten.38 De premiegegevens over 1825-
1826 laten het voorkomen zien in het aan-
grenzende gebied (Leiden, Rijswijk). Op land-
goed Duinrell werden in 1835 of 1836 twee 
otters geschoten evenals in 1880.39 In 1849 
werden in Wateringen drie otters voor een 
premie aangemeld. In 1880 werden bij Waals-
dorp in korte tijd twaalf otters gevangen40 en 
op landgoed Oostduin in de periode tot 1886 
zelfs 23.41 In 1889 werd bij Loosduinen een 
otter gedood.42 Deze vangsten bij Den Haag 
sluiten in het noorden aan op vangsten in de 
Kagerplassen en in het zuiden op vangsten in 
het Westland. Uit de periode 1913-1961 zijn er 
een vijftal waarnemingen van otters uit Den 
Haag, waarvan drie in stedelijk water (van 
Wijngaarden & van de Peppel 1963).
 Uit de Alblasserwaard in het zuidooste-
lijke deel van Zuid-Holland zijn uit de peri-
ode 1763 tot 1767 een zevental vangsten uit 
Noordeloos bekend (tabel 2). In deze omge-
ving kwamen in 1825-1826 otters voor (figuur 
4). In de tweede helft van de 19de eeuw zijn er 
ook veel ottermeldingen, zowel langs de Mer-
wede (Gorinchem, Hardinxveld, Kinderdijk), 
de Lek (Langerak, Ameide, Groot Ammers) 
als bij kleinere wateren (Hoogblokland, Gies-
senburg, Brandwijk, Meerkerk).
 Voor de inpolderingen in de 19de eeuw lag 
tussen Gouda en Rotterdam een groot plas-
sengebied. Die werd beroemd om de rijkdom 
aan moerasvogels. In de periode 1798-1809 
werden daar premies voor otters verleend 
(tabel 2). De burgermeester van Schiedam 
verzocht in 1809 toestemming om iemand 
38  NL-HaNA, Collot d’ Escury, 1.10.21, inv.nr. 216

39  Allen in augustus, NL-HaNA, Zuijlen van Nijevelt, 
2.21.180, inv.nr. 143

40  Provinciale Noordbrabantse en ‘s Hertogenbosche cou-
rant 24-6-1880

41  Rotterdamsch nieuwsblad 15-6-1885; Leidsche cou-
rant 8-6-1885; Zierikzeesche courant 17-6-1885

42  Amersfoortsche courant 28-10-1889, zie ook Vliegend 
blaadje 6-10-1888
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met een hond en een speer otters te laten van-
gen langs de (Nieuwe) Maas tussen Schiedam 
en Vlaardingen.43 In 1825-1826 werden in dit 
deel van Zuid-Holland in ruim een jaar 28 
otters gevangen. 
 Voor de Zuid-Hollandse eilanden is er uit 
de premieregelingen tot 1852 alleen een aan-
wijzing over het voorkomen van otters in 
Middelharnis in 1851. Vanaf 1878 zijn er voor 
Voorne-Putten en vanaf 1888 voor Goeree 
Overflakkee vermeldingen van otters. Daarbij 
is vaak nadrukkelijk aangetekend dat de soort 
er eerder zeldzaam was of onbekend.44 Rond 
1900 was er een sterke toename in de vangsten, 
vooral op Voorne Putten. Van de vangsten 
uit Zuid-Holland werd toen zelfs het meren-
deel hier gedaan. Opvallend is het grote aan-
tal vangsten in bewoond gebied, zoals in Brielle 
en Rockanje. Op basis van deze gegevens is het 
mogelijk dat deze eilanden alleen in de decen-
nia rond 1900 door otters werden bewoond. 
 De gegevens uit 1825 en 1826 geven aan dat 
zowel aan de Hollandse als de Brabantse zijde 
van de Biesbosch veel otters voor een premie 
werden aangemeld. De gegevens van midden 
19de eeuw en later wijzen juist op een beperkt 
aantal otters. Vangsten in 1895 en 1899 werden 
als ‘buitenkansje’ en ‘iets zeldzaams’ bestem-
peld.45 Mogelijk was dat het begin van een 
toename. Van Wijngaarden & Van de Peppel 
(1970) kenden uit de Biesbosch geen oude ver-
meldingen over otters. Zij speculeerden dat het 
gebied door de getijdewerking geen geschikt 
leefgebied was. Uit een andere bron blijkt dat 
er hier vanaf vóór 1900 tot ongeveer 1940 een 
flinke otterpopulatie was. Een otterjager ving 
er negen tot twaalf otters per winter en hij was 
niet de enige die otters doodde. In de Dordtse 
Biesbosch waren er toen meer dan in de Bra-
43  NL-HaNA, Collectie Van Schinne, 1.10.75.01, inv.

nr. 142; dit lijkt zelfde vergunning als die Van Wijn-
gaarden & Van de Peppel (1970) vermelden uit fami-
lie-archief Rombach 

44  Maas- en Scheldebode 2-3 en 8-6-1888; 9-1-1891

45  Provinciale Noordbrabantse en ‘s Hertogenbosche cou-
rant 14-3-1895 en 11-3-1899

bantse Biesbosch (van der Esch 2004). Van 
deze gegevens uit oral history is de betrouw-
baarheid echter moeilijk te beoordelen. 

Zeeland
In 1710 werd op Walcheren een premierege-
ling voor otters ingevoerd met als argument 
dat het gebied ‘vergeven is van de otters’. De 
premiegegevens van 1750-1811 wijzen op een 
jaarlijkse vangst van zo’n zes dieren. In 1784 
werd voor het uitzonderlijk hoge aantal van 
27 otters een premie betaald. Uit 1826 is alleen 
een vangst bij Oostkapelle bekend. In 1870 
werd de otter in Walcheren in vergelijking 
met vroeger zeer zeldzaam genoemd (de Klerk 
2014). Dat beeld geven ook de eerste berich-
ten in kranten, zoals die in 1875.46 Eind 19de en 
begin 20e eeuw kwamen otters verspreid over 
Walcheren voor, met een voorkeur voor bui-
tenplaatsen zoals die in de Manteling. Deze 
periode met meer otters duurde niet lang. 
Na 1918 zijn er volgens De Klerk (2014) geen 
vangsten meer bekend, maar andere bronnen 
wijzen er op dat er toen nog wel zo nu en dan 
otters waren.47 
 Uit andere delen van Zeeland zijn voor de 
periode tot de Franse tijd geen gegevens over 
otters bekend. De vangsten in 1826 en 1849-
1851 kwamen vrijwel allemaal uit Zeeuws 
Vlaanderen, wat op invloed van de Vlaamse 
populatie wijst. In de tweede helft van de 19de 
eeuw werden otters verspreid over de hele pro-
vincie gevangen. Bij de vangst wordt wel vaak 
vermeld dat de soort er eerder niet bekend 
was. Vanaf 1884 was er plotseling een toe-
name in vangsten. Mede gezien de opmer-
kingen bij de berichten daarover ging het om 
een reële toename. Het moeten grotendeels 
zwervende exemplaren zijn geweest. De vang-
sten van dieren met jongen lijken pogingen 
tot vestiging van een populatie. Voorbeelden 
daarvan zijn vangsten op Tholen rond 1890 en 
1900, bij Wilhelminadorp (ten noorden van 

46  Provinciale Noordbrabantse en ‘s Hertogenbosche cou-
rant 6-4-1875

47  Zie bv www.waarneming.nl 1953
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Goes) en op Schouwen-Duiveland rond 1890 
en in de Zak van Zuid-Beveland rond 1910.48 
Vanaf circa 1920 kwamen in Zeeland otters 
haast alleen voor in Zeeuws Vlaanderen.49 Die 
populatie heeft tot circa 1960 bestaan (Lam-
mertsma et al. 2008, p. 35).
 Een deel van de Zeeuwse otters werd in zout 
water gevangen. In 1900 wordt zo’n in zeewa-
ter gevangen otter ‘zeeotter’ genoemd.50 Ook 
in Zeeland waren er opvallend veel vangsten 
in kleine kunstmatige wateren, zoals vijvers 
van landgoederen, bij boerderijen en in de 
vate (vijver in de dorpskern). 

Noord-Brabant
Voor Noord-Brabant zijn er tot de Franse tijd 
weinig waarnemingen. Uit Breda is een bot-
vondst uit de periode 1525-1540 bekend.51 Ver-
der is er de eerder genoemde vermelding uit 
1724 uit Eindhoven over beschermende maat-
regelen tegen otters. Een boedel in Vlierden 
uit 1812 omvatte twee ottervallen (Beijers & 
Koolen 1996).
 Gegevens vanaf begin 19de eeuw wijzen op 
voorkomen in het westen van de provincie. 
In kranten zijn pas vanaf 1864 berichten over 
vangsten opgenomen. Daar wordt tot ca. 1900 
vaak bij vermeld dat de soort er eerder niet 
bekend was. Afgaande op de vangstplaatsen 
kunnen het zwervers uit Holland, Gelderland 
en Vlaanderen zijn geweest. Later werden op 
enkele plaatsen ook nesten gevonden en was 
er wel een flinke populatie. De vangst van 33 
otters in 1883-1884 in de Dommel bij Nue-
nen is daarvan een opvallend begin.52 In latere 
jaren werden vooral zuidelijker in de Dommel, 
bij Valkenswaard, regelmatig otters gevan-

48  Zie krantenberichten in bijlage 2

49  Alle Zeeuwse otterschedels in de collectie van Natu-
ralis van na 1920 komen uit Zeeuws Vlaanderen

50  Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen 31-3-1900

51  BoneInfo clusternr. 2147

52  Het nieuws van den dag 15-2-1884: Tilburgsche cou-
rant 17-2-1884

gen.53 In de periode 1900-1905 werden een 
60-tal otters gevangen in de (Grote en Kleine) 
Beerze bij Middelbeers.54 De gegevens wijzen 
er op dat deze populaties slechts kort konden 
floreren. Gedurende het grootste deel van de 
afgelopen eeuwen was de otter zeldzaam in het 
grootste deel van de provincie.

Limburg
Een botvondst uit Roermond is de enige aanwij-
zing over het voorkomen van otters in Limburg 
in de periode tot de Franse tijd. Deze vondst is 
tussen 1250-1500 gedateerd.55 Een vijftal vang-
sten in Zuid-Limburg in de periode 1825-1828 
kan op voorkomen in de Maas of de Geul wijzen 
(Pelzers et al. 1988). Bij de vermeldingen vanaf 
midden 19de eeuw lijkt het om zwervers te gaan. 
In de Roer (bij Sint Odiliënberg), de Geul en 
de Jeker (bij Maastricht) en Swalm of Maas (bij 
Swalmen) kan korte tijd wel een kleine popula-
tie zijn geweest. In de Jeker was die er tot begin 
20e eeuw. Bij de waarnemingen uit de 20e eeuw 
voor Roer en Geul lijkt het om zwervers te gaan 
(van Wijngaarden & van de Peppel 1963). Deze 
gegevens wijzen er op dat Limburg de meest 
otterarme provincie was. Dit beeld wijkt sterk 
af van wat Van Wijngaarden & Van de Peppel 
(1970) schetsen.
 De schaarste aan ottermeldingen in de pro-
vincies Limburg en Noord-Brabant tot eind 
19de eeuw is opmerkelijk. De premieverlening 
in het naburige Vlaanderen wijst er voor het 
laatste decennium van de 19de eeuw juist op 
veel otters. In de periode 1889-1895 werden in 
plaatsen dicht bij de Nederlandse grens grote 

53  De Peel- en Kempenbode 15-11-1902; De Zuid-Wil-
lemsvaart 10-1-1903; De Tijd 20-11-1903; De Peel- en 
Kempenbode 10-2; 24-2; 26-3; 26-11-1904

54  Melding vangst van 56 otters in 1902-1905 bij Mid-
delbeers (Provinciale Noordbrabantse en ‘s Hertogen-
bosche courant 18-3-1905) heeft mogelijk overlap met 
vangst 13 otters in 1903 bij Oirschot (De Echo 14-10-
1903)

55  BoneInfo clusternr. 1749

Lutra_63_1_Text v3.indd   72Lutra_63_1_Text v3.indd   72 01/12/2020   00:1801/12/2020   00:18



De Rijk / Lutra 63 (1-2): 47-73 73

aantallen otters gevangen.56 De opmerkelijke 
toename van vangsten in Noord-Brabant en 
Zeeland vanaf ongeveer 1883 kan een gevolg 
zijn geweest van zwervende Vlaamse otters. 
Dat wijst er dan wel op dat otters in Vlaanderen 
in de periode daarvoor minder voorkwamen.

56  Desmet 1982 vermeldt voor Bree, Pelt, Molenbeer-
sel elk 25 otters. Deze plaatsen liggen maar een paar 
kilometer van de grens. Zie ook Metsu & Van Den 
Berge 1987
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