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Ottervriendelijke 
natuurontwikkeling
in Noord- en Oost-Nederland

Kerngebied

Stepping stone

Pioniersgebied

Potentieel/ontwikkelend 
kerngebied

Nog geen 
waarnemingen

Aanleg 
nieuwe natuur

Herstel 
bestaande natuur

Vergroting 
bestaand 

natuurgebied

Geschikt leefgebied met voortplanting onafhankelijk 
van andere gebieden.

Verbinding met daarin enkel gefragmenteerde  
suboptimale natuur. 

Leefgebied met voortplanting, maar afhankelijk van een 
(ander) kerngebied. De populatiegroei is (nog) beperkt 
door 1 of meerdere factoren.

Natuur waar otters zich recent hebben gevestigd en waar 
een subpopulatie kan gaan groeien. Pioniersgebieden 
bevinden zich op de randen van bekend ottergebied.

Verbinding tussen leefgebieden, maar suboptimaal 
vanwege omvang, voedselaanbod of oeverkwaliteit. 

Een gebied dat een van bovenstaande functies kan  
hebben maar waar (nog) geen otters zijn waargenomen.

De natuurontwikkeling is geïnitieerd en gerealiseerd door jarenlange inzet van o.a. waterschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Land
schappen, provincies, Rijkswaterstaat, Ministerie van LNV, Stichting Otterstation Nederland, Ark Natuurontwikkeling, gemeenten en diverse andere partijen.  

Meer informatie?

Ga met je muis over de icoontjes op 
de kaart om meer informatie te lezen 
over de natuurontwikkeling op deze 
locaties.
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