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Samenvatting 
De mens heeft een grote impact op ecosystemen en biodiversiteit. Door ons landgebruik (onder andere voor 

landbouw, stedenbouw en bosbouw) is er steeds minder natuurlijk habitat beschikbaar en neemt de 

biodiversiteit af (Leclere, 2020). Een van de soorten die kwetsbaar is, is de Europese otter (Lutra lutra). Nadat 

de soort in 1988 officieel was uitgestorven is er een herstelplan opgesteld en werden tussen 2002 en 2008 

otters uitgezet in diverse natuurgebieden. Deze herintroductie wordt gezien als een groot succes. Eind 2020 

werd de omvang van de populatie op 450 individuen geschat en daarmee heeft het de status van een 

levensvatbare populatie bereikt (Kuiters, 2020). Ondanks dat otters bekend staan als schuwe dieren, duiken 

steeds meer otters op binnen steden zoals in Groningen (Jansma, 2021), Amsterdam (Meershoek, 2021) ,  

Lelystad (Omroep Flevoland, 2022) en Zwolle (onder andere: Plat (2021), Spinder (2021) en Veer (2022)). Met 

het nu voorliggende onderzoek wordt getracht een start te maken met het verkrijgen van kennis over het 

leven van otters in steden. De volgende hoofdvraag is geformuleerd: 

Op welke wijze maakt de otter gebruik van het stedelijk gebied van Zwolle als habitat? 

Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: 

• Literatuuronderzoek naar bestaande kennis over het leven van de otter in de stad. 

• Bundelen van bestaande én nieuwe waarnemingsdata in ArcGis. Nieuwe data werd verzameld 

volgens de Handleiding verspreidingsonderzoek otter van de Zoogdiervereniging  (Dijkstra, 

2012), ook werden cameravallen geplaatst o.a. bij faunapassages.  

• Uit deze waarnemingen werd het gedrag van de otter en mogelijke functies van de buurten 

Gerenbroek en Gerenlanden, Schelle en het Centrumgebied gedestilleerd. 

• Tot slot werd informatie over de omgeving van de otter verzameld uit openbaar kaartmateriaal 

van de gemeente Zwolle en tijdens monitoringsrondes. 

Uit deze data en informatie blijkt dat otters de bebouwde kom van Zwolle gebruiken voor een diversiteit aan 

levensfuncties: voor communicatie via spraints, om te jagen en te eten, te rusten en verplaatsen, wellicht 

zelfs van geboorte tot dood. Daarnaast worden stedelijke wateren zoals het Zwarte Water, de stadsgrachten 

en de Soestwetering voor migratie naar andere gebieden gebruikt. Dit geldt waarschijnlijk ook voor het 

Zwolle IJsselkanaal, als verbinding tussen het Zwarte Water en de IJssel. 

Of de stad Zwolle daarmee ook een duurzaam geschikt habitat vormt, is echter niet met een volmondig ‘ja’ te 

beantwoorden. De otter vindt voldoende rustplekken en voedsel in de drie onderzochte buurten in Zwolle. 

Dekkingsmogelijkheid langs de oevers is met name in ruige tuinen en langs de randen van de woonwijken te 

vinden. Mogelijke knelpunten bestaan echter op de plekken waar 70-kilometer wegen door en langs mogelijk 

ottergebied lopen én waar hondenlosloopterreinen langs het water zijn aangelegd. In hoeverre menselijke 

verstoring een knelpunt is, is ook de vraag. In Zwolle Zuid leken otters weinig last te hebben van mensen en 

werden ze in de winterperiode regelmatig overdag waargenomen. In het centrum is de drukte echter veel 

groter, zeker in de zomermaanden. Tot slot kan op de lange termijn de waterkwaliteit (net als in het 

landelijke gebied) wellicht een probleem vormen. 

Een belangrijke belemmering van dit onderzoek is dat de otter met name nachtactief is en grotendeels 

verborgen leeft. Het is dan ook de vraag of de waarnemingen uit dit onderzoek een volledig beeld geven van 

het gebruik van de otter van het stedelijk habitat. De voornaamste aanbeveling is dan ook om de komende 

jaren de monitoringsactiviteiten én het onderzoek naar otters in de stad voort te zetten. 
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Voorwoord 
In oktober 2021 heb ik me aangemeld als vrijwilliger voor het NEM Verspreidingsonderzoek naar de 

otter van de Zoogdiervereniging. Ik volg de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer aan Hogeschool van 

Hall Larenstein en dit leek mij een leuke klus om ervaring op te doen in het veld. Hoezeer ik door dit 

onderwerp zou worden gegrepen had ik toen echt nog niet voorzien. Johan Spinder (Regiocoördinator 

Otter in Overijssel) leerde me de basisbeginselen van het monitoren langs de IJssel kennen en toen hij 

vroeg of ik wellicht in de stad wilde monitoren moest ik daar wel even over nadenken. In mijn hoofd zag 

ik mezelf al door mooie natuurgebieden struinen en daar paste het beeld van de stad toch minder bij. 

Dit veranderde echter toen er in korte tijd diverse waarnemingen binnenkwamen van buurtgenoten die 

otters hadden gezien. Overdag! Op 100 meter van mijn huis!  

Toch wel vrij beschaamd begon ik vervolgens met het zoeken naar otterpoep onder de vele bruggetjes 

van Zwolle Zuid. Met mijn werkbroek en stevige schoenen aan probeerde ik eruit te zien als iemand voor 

wie dat dagelijkse kost was… Al snel kreeg ik hier echter een routine in en werd het een sport om 

nieuwe sporen te vinden. Ook de praatjes met voorbijgangers over otters en natuur in het algemeen 

vond ik erg leuk.   

Begin dit jaar kreeg ik van Hans Bekker (Voormalig voorzitter van CaLutra), Mark Zekhuis (Adviseur 

ecologie van Landschap Overijssel) en Johan Spinder de vraag of ik als stageopdracht een onderzoek 

wilde gaan uitvoeren naar het leven van de otter in de stad. Wie had zich toen kunnen voorstellen dat 

we naast al die meldingen van buurtgenoten, ook een dode otter zouden aantreffen in Schelle én een 

hele jonge otter in het centrum van de stad. In het nu voorliggende onderzoek heb ik al deze 

waarnemingen geprobeerd samen te voegen tot een helder beeld van het leven van de Zwolse otters. Ik 

hoop dat met dit onderzoek een mooie start is gemaakt met het vergaren van kennis over het leven van 

otters in een stedelijke omgeving. Ik ben benieuwd hoe het met de jonge otter zal gaan, of de otter in 

mijn wijk een blijvertje is en of de plek van otter éénoog nog ingenomen zal worden in Schelle. Ik zal 

zeker door blijven gaan met monitoren. 

Bij deze wil ik Johan Spinder heel hartelijk bedanken dat hij me wegwijs heeft gemaakt in de 

ottermonitoring. Heel fijn hoe je altijd op een heel positieve manier met me meedacht. Ik heb ook veel 

geleerd van je rust en het tijd nemen om de omgeving in je op te nemen. Hierdoor kwam ik er 

bijvoorbeeld ook achter dat ik drie keer langs een plek kan lopen en dan de vierde keer pas een mooie 

prent zie. Ook wil ik mede monitoorders uit Zwolle: Amalia Koning en Ria Olde Rechterschot bedanken. 

Ook jullie waarnemingen hebben een plekje gekregen in dit rapport. Een speciaal woordje van dank heb 

ik voor Onno Drent. Als oud dierenarts heeft hij sectie verricht op het lichaam van de gevonden dode 

otter. Dit gaf ons hele waardevolle informatie over de mogelijke doodsoorzaak en leeftijd. 

Daarnaast wil ik Hans Bekker en Mark Zekhuis hartelijk bedanken voor hun feedback op het theoretische 

gedeelte van deze rapportage. Ineke Wesseling (Adviseur ecologie van de gemeente Zwolle), Annemarie 

Garssen (Beleidsmedewerker ecologie van de provincie Overijssel) en Gert Jan van der Veen (Docent 

Hogeschool van Hall Larenstein) wil ik tot slot bedanken voor hun interesse in dit onderzoek. Hopelijk 

komt er een mooi vervolg! 

Lidewij Disbergen 

5 juli 2022  



Zwolse otters - Publieksversie 

5 
 

Inhoudsopgave 
Samenvatting ................................................................................................................................................ 3 

Voorwoord .................................................................................................................................................... 4 

1. Inleiding ................................................................................................................................................. 7 

1.1 De terugkeer van de otter in Nederland ............................................................................................. 8 

1.2 Ecologie van de otter .......................................................................................................................... 9 

Leefgebieden ......................................................................................................................................... 9 

Voedsel .................................................................................................................................................. 9 

Gedrag ................................................................................................................................................. 10 

1.3 Habitatseisen .................................................................................................................................... 10 

1.4 Doel en onderzoeksvragen ............................................................................................................... 11 

1.5 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 11 

2. Onderzoeksmethoden ........................................................................................................................ 12 

Deelvraag 1: Welke functies kan stedelijk gebied hebben voor de otter? ............................................. 12 

Deelvraag 2: Op welke locaties worden otters in het stedelijk gebied van Zwolle waargenomen? ...... 12 

Deelvraag 3: Welke functies heeft het stedelijk gebied van Zwolle voor de otter? ............................... 13 

3. Mogelijke functies van stedelijk gebied voor de otter ....................................................................... 14 

3.1 Otter in de stad: ontwijker, aanpasser of uitbuiter? ........................................................................ 14 

3.2 Otters in Nederlandse steden ........................................................................................................... 16 

3.3 Habitatseisen van de otter in een stedelijke omgeving .................................................................... 18 

Voldoende voedsel.............................................................................................................................. 18 

Waterkwaliteit .................................................................................................................................... 18 

Dekking................................................................................................................................................ 19 

Veilig leefgebied .................................................................................................................................. 19 

Veilige verbindingen met andere (potentiële) leefgebieden.............................................................. 20 

3.4 Knelpunten voor de otter in een stedelijke omgeving ..................................................................... 20 

Slechte waterkwaliteit ........................................................................................................................ 20 

Minder structuurrijk groen in het stadscentrum ................................................................................ 20 

Loslopende honden in tuinen en losloopgebieden ............................................................................ 20 

Verkeer op ringwegen / doorgaande wegen ...................................................................................... 21 

Muskusratklemmen ............................................................................................................................ 21 

3.5 Overzicht mogelijke functies van stedelijk gebied voor de otter ..................................................... 21 

4. De otter in Zwolle ................................................................................................................................ 22 



Zwolse otters - Publieksversie 

6 
 

4.1 Overzicht waarnemingen vanaf 2011 ............................................................................................... 22 

4.2 Waarnemingen in februari en maart 2021 ....................................................................................... 23 

4.3 Waarnemingen eind 2021 en 2022 ................................................................................................... 23 

4.4 Overzichtskaart waarnemingen, mogelijke leefgebieden en migratieroutes .................................. 26 

5. Functies van het stedelijk gebied van Zwolle voor de otter ............................................................... 28 

5.1 Mogelijke functies ............................................................................................................................. 28 

5.2 Geschiktheid van het habitat ............................................................................................................ 28 

Voldoende voedsel.............................................................................................................................. 28 

Waterkwaliteit .................................................................................................................................... 28 

Dekking................................................................................................................................................ 30 

Veilig leefgebied .................................................................................................................................. 33 

Veilige verbindingen met andere (potentiële) leefgebieden.............................................................. 33 

6. Conclusie en discussie ......................................................................................................................... 35 

6.1 Conclusie ........................................................................................................................................... 35 

6.2 Discussie en reflectie ........................................................................................................................ 36 

Literatuurlijst ............................................................................................................................................... 38 

Bijlage 1: Waarnemingen otters in Overijssel ............................................................................................. 43 

Bijlage 2: Waarnemingen otters in Zwolle en omgeving ............................................................................ 44 

Bijlage 3: Waarnemingen otters in de bebouwde kom van Zwolle tussen 2011 en 2020 ......................... 45 

Bijlage 4: Waarnemingen otters in de bebouwde kom van Zwolle in 2021 en 2022 ................................. 46 

Bijlage 5: Sectierapport otter ...................................................................................................................... 47 

Bijlage 6: De waterkwaliteit van de Soestwetering, Nieuwe Wetering en Vechtdelta .............................. 48 

 

  



Zwolse otters - Publieksversie 

7 
 

1. Inleiding 
 

“Mijn vader had een encounter met een otter, gewoon in Zwolle Zuid!” 

Hoe gaaf is dat! Nadat vorig jaar vier otters in de stadsgrachten van Zwolle zwommen (Plat, Unieke 

beelden: vier otters zwemmen samen in Zwolse stadsgracht, 2021) , kwamen er in de winter van 

2021/2022 verschillende filmpjes via social media langs van otters die overdag in Zwolle Zuid aan het 

zwemmen en jagen waren. Zo ook een filmpje van de vader van Paul van het Veer die hij op 1 januari 

2022 via Twitter deelde (Veer, 2022). En dat ‘gewoon in Zwolle Zuid’ is op een opvallende plek én op een 

opvallend tijdstip. ’s Ochtends rond 10 uur op een doordeweekse dag is deze otter aan het jagen op het 

‘meest lelijke plekje’ van Zwolle Zuid (zie ook figuur 1). Een vies vierkant watergat achter de Jumbo. Een 

onooglijke plek, maar wel met veel vis! 

Een tweede filmpje kreeg Johan Spinder, regiocoördinator otter in Overijssel toegestuurd (Spinder, Dit is 

bijzonder!, 2022). Deze otter zwemt ook weer midden op de dag rustig onder een bruggetje door. Hij 

lijkt zich niets aan te trekken van het verkeer of de mensen om hem heen. Op het filmpje is te zien dat 

deze otter een oog lijkt te missen. Zou dit dan otter éénoog zijn die zo mooi door wildlife fotograaf 

Jeroen Kloppenburg (Weylin Tracking, sd) op de foto is gezet? 

 

 

 

 

En deze waarnemingen staan niet op zichzelf. Ondanks dat otters bekend staan als schuwe dieren, 

duiken steeds meer otters op binnen steden zoals in Groningen (Jansma, 2021), Amsterdam 

(Meershoek, 2021) en Lelystad (Omroep Flevoland, 2022).  Dit roept vragen op over het gebruik van de 

stad door de otter als fourageer gebied, leefgebied, schuilgebied en/of doortrekgebied. Kennis over 

deze punten kan inzicht geven voor de inrichting, het beheer en in de betrokkenheid van burgers bij de 

Figuur 1 Links: Otter Eénoog (Spinder, Dit is bijzonder!, 2022) en rechts: otter Gerenlanden (Veer, 2022) in Zwolle 
Zuid 
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otter. Dit onderzoek poogt een start te maken met het opbouwen van kennis over het leven van de 

otter in de stad. 

In deze inleiding wordt allereerst ingegaan op de terugkeer van de otter in Nederland, de ecologie en 

habitatseisen van de otter. Vervolgens worden het doel van het onderzoek en deelvragen verwoord en 

tot slot wordt een leeswijzer weergegeven. 

1.1 De terugkeer van de otter in Nederland 
De mens heeft een grote impact op ecosystemen en biodiversiteit. Door ons landgebruik (onder andere 

voor landbouw, stedenbouw en bosbouw) is er steeds minder natuurlijk habitat beschikbaar en neemt 

de biodiversiteit af (Leclere, 2020). 75 Procent van het landoppervlak in de wereld is inmiddels 

significant veranderd. Zo zijn 85 procent van de wetland gebieden verloren gegaan en tussen 2010 en 

2015 zijn 32 miljoen hectare bos verdwenen. Momenteel staan meer soorten dan ooit op de rand van 

uitsterven. Deze soortenvariatie vormt echter de basis van ons bestaan. Het menselijk leven is mogelijk 

dankzij natuur en de ecosysteemdiensten die de natuur biedt. Denk maar aan voedsel, schoon 

drinkwater, energie, medicijnen of andere materialen en niet te vergeten het menselijk welzijn (Díaz, 

2019).  

Een van de soorten die kwetsbaar is, is de Europese otter (Lutra lutra). De soort is streng beschermd en 

is in 1982 opgenomen in Appendix III van de Conventie van Bern en in 1992 in de Europese 

Habitatrichtlijn. In Nederland is hij opgenomen in de Wet natuurbescherming (Kuiters, 2020). Deze 

bescherming kon helaas niet voorkomen dat de otter in 1988 officieel was uitgestorven in Nederland 

(Vos, 2021). Uiteindelijk heeft een combinatie van PCB-vervuiling, jacht, intensieve visserij, 

versnippering van het habitat en een toenemende verkeersintensiviteit ervoor gezorgd dat de otter in 

1988 in Nederland officieel is uitgestorven. 

Het ministerie van Landbouw en Visserij stelde dat de otter een zeer kenmerkende soort voor ‘ons 

waterrijke land’ was, een signaalsoort en een ambassadeur voor het watermilieu (Walter, 1989). Het 

ministerie stelde daarom in 1989 een herstelplan op om geschikt leefgebied voor de otter te realiseren. 

Vervolgens werden tussen 2002 en 2008 in totaal 31 otters uitgezet in de Weerribben-Wieden, Rottige 

Meenthe, Lindevallei en Oldematen. Deze herintroductie wordt gezien als een groot succes. Eind 2020 

werd de omvang van de populatie op 450 individuen geschat en daarmee heeft het de status van een 

levensvatbare populatie bereikt (Kuiters, 2020). Grote bedreigingen vormen het verkeer. Bijna 90 

procent van de aangetroffen dode otters was verkeersslachtoffer en dat was in 2020 32% van de 

geschatte populatieomvang. Ook de genetische variatie blijft een aandachtspunt. 

Anno 2020 komen de meeste otters voor in Noordwest-Overijssel, Zuidoost Friesland en het 

Leekstermeergebied. Vanuit dit kerngebied is de otter bezig met een kolonisatie van nieuwe 

leefgebieden. Inmiddels leeft 45% van de otters buiten de Habitatrichtlijngebieden (Sparrius, 2020)  
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1.2 Ecologie van de otter 
De otter maakt deel uit van de familie van de marterachtigen en is een semi-aquatische oeverbewoner 

(Zoogdiervereniging, sd). De otter heeft een gestroomlijnd, lang lichaam van 50 tot 95 cm lang (exclusief 

de staart), de staart kan 26 – 55 cm lang zijn. Mannetjes wegen gemiddeld tussen de 10 en 12 kg en 

vrouwtjes zijn kleiner en wegen tussen de 5 en 7 kg. De otter heeft een heel laag vetpercentage (slechts 

3%) en een dichte, tweelagige vacht van ongeveer 1 cm dik (Descheemaecker, 2018).  

Leefgebieden 
Heel globaal kan gesteld worden dat het leefgebied van een otter een relatieve smalle strook op de 

grens van water en land is, met voldoende vis (voedsel) en een structuurrijke oeverzone (dekking en 

schuilplaatsen) (Berge, 2019).  

Voedsel 
Otters zijn carnivoren en 80% van het dieet van de otter bestaat uit vis, dat aangevuld kan worden met 

kleine zoogdieren, kreeftachtigen, amfibieën en andere dieren die hij kan vangen (Kurstjens, 2009). Ze 

hebben een voedselbehoefte van 500 tot 1500 gram per dag (15% van hun lichaamsgewicht). In helder 

water jagen otters op zicht, maar in troebel water gebruiken ze hun snorharen. Otters jagen 

opportunistisch naar de soort die het meest aanwezig is. Wel hebben ze een voorkeur voor vis zoals 

Figuur 2 Verspreidingskaart van de otter (NDFF, 2022)  
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kleine witvis, baars, snoek, paling en karper met een lengte tussen de 5 en 15 cm. Ook duiken ze liever 

niet te diep (tot zo’n 3 meter) en jagen ze op vis die langzaam beweegt, nabij de bodem.  

Gedrag 
Otters leven solitair en planten zich met meerdere partners voort. In hun tweede levensjaar zijn ze 

geslachtsrijp. Voorplanting is afhankelijk van het voedselaanbod en jongen worden in het Europese 

continent meestal in de lente en zomer geboren. Een worp bestaat uit gemiddeld 2,5 jongen. Jonge 

otters blijven circa 10 tot 12 maanden bij de moeder (Kurstjens, 2009). De nesten waar de jongen 

worden geboren liggen meestal in rustige gebieden waar geen kans is op overstroming. De moeder 

verplaatst de jongen regelmatig.   

De otter is met name nachtactief en verblijft overdag in een dagrustplaats die per dag kan verschillen in 

dichte oevervegetaties, bosschages of kunstmatige holten (Kurstjens, 2009). Otters zijn echter flexibel 

en wanneer er geen sprake is door verstoring van roofdieren of mensen kunnen ze hun activiteiten tot 

laat in de ochtend en vanaf vroeg in de avond doorzetten. Otters leven in territoria van 1 tot 40 km 

oeverlengte, waarvan de grootte vooral samenhangt met het voedselaanbod (Zoogdiervereniging, sd). 

De doorsnee van een leefgebied is bij mannetjes gemiddeld 15 km en bij vrouwtjes gemiddeld 7 km. 

Territoria van mannetjes en vrouwtjes kunnen elkaar overlappen. Otters laten geurmerken (spraints) 

achter om hun territoria te markeren. Dit gebeurt met name in de winter op opvallende locaties in het 

leefgebied zoals onder bruggen, bij duikers of zijbeekjes. 

Otters bewegen over grote afstanden door het landschap. Dit doen ze bij voorkeur via land, langs 

beschutte oevers en ze leggen daarbij vele kilometers af. Ze kunnen hierbij ook stroken land of wegen 

oversteken. Met name wanneer de jonge otters hun moeder verlaten en op zoek gaan naar een eigen 

leefgebied kunnen ze grote afstanden van wel 30 tot 100 km afleggen. Op dit soort momenten is het 

risico op aanrijdingen op wegen het grootst (Kurstjens, 2009). 

1.3 Habitatseisen  
Samengevat kunnen de volgende habitatseisen worden opgesteld (op basis van Walter (1989), Kurstjens 

(2009),  Berge (2019) en Norren (2021)). 

• Voldoende voedsel: kwantiteit en kwaliteit van voedsel, met name vis.  

• Waterkwaliteit: schoon water met weinig tot geen toxische stoffen, waaronder PCB’s 

• Dekking: in de vorm van structuurrijke en natuurlijke oevers met een regelmatige spreiding van 

potentiële schuil-, rust- en nestplaatsen in nabijheid van water van meer dan 50 cm diep. Hierbij 

moet gedacht worden aan puntsgewijze plaatsen zoals uitgespoelde wortelgestellen van 

oeverbomen of kunstmatige otterholts én aan vlakvormige plaatsen zoals brede 

ruigtevegetaties. In aanvulling hierop moeten er voldoende mogelijkheden zijn om onder goede 

dekking het water in en uit te komen. Walter (1989) geeft enkele heldere criteria, bijvoorbeeld 

een percentage van 60% dekkingbiedende vegetatie langs de oeverlengte. 

• Veilig leefgebied: rustige omgeving met zo min mogelijk verstoring door menselijke activiteiten 

(recreatie, verkeer, honden) en natuurlijk geen jacht, klemmen en voor otters onveilige 

visfuiken. Aanwezigheid van oevers die over land moeilijk bereikbaar zijn. 

• Veilige verbindingen met andere (potentiële) leefgebieden: dit is belangrijk door het grote 

leefgebied van de otter, maar ook voor verspreiding naar andere territoria.   
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De otter is een echte toppredator die hoge eisen stelt aan het zoetwater- en oevermilieu (Walter, 1989). 

Hiermee is de otter een indicatorsoort voor de kwaliteit van zijn leefomgeving (Vos, 2021). Wanneer het 

goed gaat met de otter gaat het ook goed met talloze andere dier- en plantensoorten uit hetzelfde 

ecosysteem.    

1.4 Doel en onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek is om naar aanleiding van recente waarnemingen in Zwolle een start te 

maken met het verkrijgen van kennis over het leven van otters in steden. Het huidige onderzoek dient 

als casusonderzoek en oriëntatie om het gebruik van de stad als leefgebied van de otter te beschrijven.  

De volgende hoofdvraag is geformuleerd: 
Op welke wijze maakt de otter gebruik van het stedelijk gebied van Zwolle als habitat? 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd: 

1. Welke functies kan stedelijk gebied hebben voor de otter? 

2. Op welke locaties worden otters in het stedelijk gebied van Zwolle waargenomen? 

3. Welke functies heeft het stedelijk gebied van Zwolle voor de otter? 

1.5 Leeswijzer 
Om bovenstaande onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn diverse methoden ingezet. Deze 

worden in hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden beschreven. Vervolgens worden de deelvragen 

beantwoord in hoofdstuk 3: Mogelijke functies van stedelijk gebied voor de otter, hoofdstuk 4: De otter 

in Zwolle en hoofdstuk 5: Functies van het stedelijk gebied van Zwolle voor de otter. De hoofdvraag ‘Op 

welke wijze maakt de otter gebruik van het stedelijk gebied van Zwolle als habitat’ wordt vervolgens in 

hoofdstuk 6: Conclusies en discussie beantwoord. In dit hoofdstuk worden ook aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek gedaan. 

 

 

 

 

  



Zwolse otters - Publieksversie 

12 
 

2. Onderzoeksmethoden 
 

Om de hoofdvraag “Op welke wijze maakt de otter gebruik van het stedelijk gebied van Zwolle als 

habitat?” te kunnen beantwoorden, zijn de volgende onderzoeksmethoden ingezet: 

 

Deelvraag 1: Welke functies kan stedelijk gebied hebben voor de otter? 

 
Door middel van een literatuuronderzoek werd bestaande kennis over voeding, veiligheid, verplaatsing 

en voortplanting van de otter in steden onderzocht. Hierbij werd met name gekeken naar: 

• Bestaand onderzoek naar leefwijze van otters in stedelijk gebied (nationaal en internationaal). 

Hierbij werd ook onderzocht in hoeverre de habitatseisen zoals vermeld in de inleiding ook van 

toepassing zijn voor stedelijk gebied en in hoeverre er specifieke knelpunten in stedelijk gebied 

voorkomen. 

• Onderzoek naar het voorkomen van otters in andere Nederlandse steden. 

De resultaten van het onderzoek naar deelvraag 1 zijn te lezen in hoofdstuk 3. 

 

Deelvraag 2: Op welke locaties worden otters in het stedelijk gebied van Zwolle 

waargenomen? 

 
Met behulp van verschillende bronnen werd in kaart gebracht waar de otter in Zwolle voorkomt, met 

name gericht op het afgelopen twee jaar (sinds de waarneming van otters in de binnenstad in 2021). 

Hierbij werd bestaande data uit verschillende bronnen verzameld: 

• Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) naar het voorkomen van de otter in Nederland. 

• Meldingen van CaLutra vrijwilligers 

• Waarneming.nl 

• Meldingen via social media en nieuwswebsites 

Ook vond er nieuwe dataverzameling plaats door middel van: 

• Inventariseren van spraints, prenten en andere sporen langs watergangen waar otters mogelijk 

voorkomen (op basis van mogelijke leefgebieden en migratieroutes, persoonlijke waarnemingen 

of andere sporen). Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Handleiding verspreidingsonderzoek 

otter die uitgebracht is door de Zoogdiervereniging in het kader van het NEM onderzoek 

(Dijkstra, 2012). 

• Cameravallen op locaties wanneer er activiteit van otters is vastgesteld aan de hand van 

spraints, sporen of persoonlijke waarnemingen (zie figuur 3). 

• Inzetten van visolie om sprainting ‘uit te lokken’ en aanwezigheid vast te stellen. 
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Figuur 3 Voorbeeld van een cameraval 

De monitoringsactiviteiten zijn door de onderzoekster bijgehouden in een logboek. Nieuwe 

waarnemingen zijn verzameld in het otterportaal van het NEM verspreidingsonderzoek. Alle 

waarnemingen zijn vervolgens in ArcGis verwerkt tot diverse kaarten die in dit rapport worden 

weergegeven. 

De resultaten van het onderzoek naar deelvraag 2 zijn te lezen in hoofdstuk 4. 

 

Deelvraag 3: Welke functies heeft het stedelijk gebied van Zwolle voor de otter? 

 
Welke functie heeft het stedelijk gebied van Zwolle voor de otter voor onder andere voeding, veiligheid, 

verplaatsing en voortplanting? Bij het verzamelen van de locaties waar de otter is waargenomen werd 

ook informatie verzameld over het gedrag van de otter en de specifieke omgeving rond deze locaties. 

Wat is er bijvoorbeeld op camerabeelden (van cameravallen én van persoonlijke waarnemingen) te zien 

over de tijdstippen waarop de otter zich laat zien en welke gedrag hij op dat moment vertoonde? Hoe 

ziet de fysieke omgeving er uit en welke menselijke activiteit is aanwezig? Deze informatie werd 

verzameld in een logboek. Daarnaast werden diverse ‘open data’ kaarten gebruikt van de gemeente 

Zwolle (Gemeente Zwolle, sd), zoals beplanting, type gras, hondenlosloopterreinen en groene kaart om 

een habitatkaart samen te stellen voor de wijken Gerenbroek en Gerenlanden, Schelle en het 

Centrumgebied. De resultaten van het onderzoek naar deelvraag 3 zijn te lezen in hoofdstuk 5.  

In hoofdstuk 6 wordt vervolgens antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: “Op welke 

wijze maakt de otter gebruik van het stedelijk gebied van Zwolle als habitat?”.  
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3. Mogelijke functies van stedelijk gebied voor de otter 

 
De menselijke bevolkingsgroei heeft een grote impact op natuur en biodiversiteit. De afgelopen 70 jaar 

heeft de mens grotere veranderingen aangebracht in ecosystemen dan ooit tevoren (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). Dit heeft positieve gevolgen gehad voor de mens, waardoor menselijk 

welzijn en economische groei mogelijk was. Deze groei ging echter ten koste van ecosystemen en leidde 

tot veranderingen in soortensamenstelling en een sterke afname van biodiversiteit. Met name de 

urbanisatie en de verandering van het landgebruik rondom steden wordt gezien als een van de 

belangrijkste factoren voor deze veranderingen (Piano, 2017).  Een hoge bevolkingsdruk, industrialisatie 

en verkeer in stedelijke omgevingen leidden tot grote veranderingen in omgevingscondities en 

landschapsstructuur. Deze veranderingen pakten positief uit voor sommige soorten, maar slecht voor 

andere. Volgens het onderzoek van Piano et al (2017) zijn er twee omgevingsfactoren belangrijk binnen 

stedelijke omgevingen en dat zijn een verhoogde temperatuur en veranderingen in de 

landschapsstructuur waardoor geschikte habitats met name geïsoleerd, klein en dynamisch zijn. 

Hierdoor zijn deze habitats meer geschikt voor soorten die zich snel en goed kunnen verspreiden. 

Naast deze twee belangrijke factoren zijn ook andere aspecten binnen een stedelijke omgeving van 

belang voor soortensamenstelling (McKinney, 2008). Sommige aspecten maken dat de stad minder 

aantrekkelijk is voor diersoorten. Zo is stedelijk groen vaak minder structuurrijk doordat struikjes en 

dood hout worden verwijderd en met name gras en kruiden worden geplant. Daarnaast zorgt 

‘verstening’ ervoor dat minder diersoorten zich thuis voelen in de stad. Andere aspecten zorgen er juist 

voor dat een stedelijke omgeving een grotere diversiteit aan soorten kan herbergen, bijvoorbeeld omdat 

er een grotere verscheidenheid van habitat op kleinere schaal is. Ook is er in de stad vaak meer voedsel 

zoals vogelzaad, kunstmest, maar ook afval beschikbaar. Daarnaast moet er bijvoorbeeld ook gekeken 

worden naar de geografische locatie van de stad en de historische en economische factoren. Ook de 

plek in de stad maakt uit. In het stadscentrum is habitat het meest verstoord door vervuiling, verkeer en 

andere menselijke verstoring. Hier vind je de minste soortenrijkdom. De grootste soortenrijkdom werd 

gevonden in de overgangszone, tussen het stadscentrum en de buitenwijken. Hier is er sprake van een 

bescheiden verstoring en een grote diversiteit in habitat. De afname van biodiversiteit alleen verklaren 

aan de hand van de mate van verstedelijking is dus te simpel. 

3.1 Otter in de stad: ontwijker, aanpasser of uitbuiter?  
Diersoorten kunnen verdeeld worden in drie brede categorieën van tolerantie voor verstedelijking: 

ontwijkers, aanpassers of uitbuiters (Dettori, 2021). De uitbuiters profiteren van een stedelijke 

omgeving en migreren actief naar stedelijke gebieden om de kansen die deze gebieden bieden te 

gebruiken. Denk hierbij aan rotsduiven, spreeuwen, ratten, muizen en egels. Binnen de groep van 

zoogdieren zijn generalistische roofdieren het meest geschikt om de stedelijke omgevingen met andere 

voedselbronnen uit te buiten. Sommige roofdiersoorten komen zelfs in hogere dichtheden voor in de 

stad. Denk hierbij aan de vos, steenmarters of dassen in Europese steden. Aanpassers tolereren een 

zekere mate van urbanisatie en passen hun gedragspatronen aan om om te kunnen gaan met deze 

nieuwe condities. Denk hierbij aan roodborst, gaai en kraai. 

De Europese otter wordt over het algemeen gezien als soort die menselijke nederzettingen ontwijkt en 

ook geen antropogene bronnen gebruikt (Dettori, 2021). Geïntroduceerde soorten vormen een 

verwaarloosbare voedselbron. Divers onderzoek heeft laten zien dat er een negatieve relatie is tussen 
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het voorkomen van otters en menselijke verstoring. Watervervuiling is hierbij belangrijk, net als 

aanpassingen in het landschap. Ook speelt verstoring een belangrijke rol, met name rond nesten met 

jongen. Behalve verstoring door mensen moet hierbij ook gedacht worden aan verstoring door honden. 

Honden zijn vooral een gevaar voor jongen en wanneer holen zich boven de grond bevinden. In 

stedelijke omgevingen worden ook meer otters overreden in het verkeer en is er meer watervervuiling. 

Factoren zoals microplastics, parasieten en ziekten doorgegeven via huisdieren kunnen ook een grotere 

rol spelen in een stedelijke omgeving. 

Toch is er ook onderzoek te vinden die iets anders suggereert. Onderzoek naar de Kaapse otter (Aonyx 

capensis) laat zien dat deze otter juist meer voorkomt in de verstedelijkte gebieden rond 

riviermondingen dan in de ongerepte hoger gelegen delen van de rivier (Okes, 2017). De Kaapse otter is 

vooral te vinden in de omgeving van Marine Protected Areas (rond riviermondingen, moerassen en met 

voldoende vis). Deze gebieden waren echter in een slechtere ecologische staat. Uit het onderzoek bleek 

dat de hoeveelheid menselijke activiteit, aanwezigheid van dichte vegetatie, riet of zichtbaar afval in het 

water geen invloed had op de aanwezigheid van de otter. Kanalisering van de waterwegen had wel een 

negatieve impact, net als de aanwezigheid van vervuiling met de E.coli bacterie. 

Okes (2017) beschrijft daarnaast hoe andere ottersoorten kunnen omgaan met menselijke verstoring en 

zich hebben aangepast aan door mensen beïnvloede systemen (Okes, 2017). Zo heeft de Langstaartotter 

(Lontra longicaudis) die voorkomt in Centraal Amerika een voorkeur voor door mensen aangelegde 

polders in delen van hun leefgebied. En dit is bijzonder, want hun natuurlijke habitat bestaat juist uit 

rivieren met een stenige bodem, dicht begroeide oevers en diepe poelen. Een andere soort, de 

Kleinklauwotter (Onyx cinereus) komt net zo vaak voor in koffie en theeplantages als in beschermde 

gebieden in de Western Ghats in India. En de Noord Amerikaanse rivierotter, de Lontra canadensis is 

teruggekeerd in de nu sterk verstedelijkte omgeving van San Francisco Bay in California.  

Ook over de Europese otter (Lutra lutra) zijn dit soort onderzoeken bekent. De Europese otter maakt 

bijvoorbeeld gebruik van aangelegde waterreservoirs in Portugal en komt voor in aan de kust gelegen 

steden zoals Cork in Ierland (O'Sullivan, 2021). In Cork is veel onderzoek gedaan naar de otter.  Otters 

blijken al jarenlang (in ieder geval vanaf de jaren zeventig) gezien te worden in het centrum van de stad. 

In 2005 werd er uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van otters in de Cork (Sleeman, 

2005). Met name in het stadscentrum werd veel spraint gevonden, allemaal op trappen die naar het 

water leidden. Destijds is er ook onderzoek gedaan naar otterholts binnen de stad. Deze kwamen op 

verschillende plekken voor: drie van de vier waren in gebouwde structuren (twee onder een brug, één in 

een afvoer). Slechts een was in een wat meer ‘natuurlijke’ omgeving, in vegetatie op het terrein van een 

destilleerderij. 

In 2013 zouden er tenminste 11 otters (6 mannetjes en 5 vrouwtjes) leven in Cork, met name rond de 

River Bride in Blackpool (O'Sullivan, 2021). Ze leven hier heel dicht op de mensen. Een belangrijke locatie 

waar de otters voorkwamen was zelfs in de buurt van een McDonalds. Uit een Citizens Survey die in 

2018 en 2019 werd gedaan blijken de stedelijke otters met name kikkers, forel, zalm, aal, snoek, mul, 

gewone rat, platvis en stekelbaars te eten (O'Sullivan, 2021). 

Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat de otters goed zijn aangepast in de stedelijke omgeving van 

Cork. Ze leven al jarenlang midden in de stad. De Cork Nature Network besteed veel aandacht aan 

educatie rond de otter in de stad met bijvoorbeeld films, folders en een wandelroute (Cork Nature 
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Network, sd), zie ook figuur 4. Ook heeft de Cork Nature Network veel aandacht voor het beschermen 

van het habitat van de otter in de stad. 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4 Informatieborden Cork City Otter Trail (Cork Nature 
Network, sd) 

 

 

Uit het onderzoek in Cork (Sleeman, 2005) komen vier gevaren naar voren voor otters: verkeer, 

olielekken, honden en gifstoffen. De onderzoekers legden ook een mogelijke relatie tussen gif (met 

name PCB’s) en verkeer. Otters met een hoge gifconcentratie in hun bloed zouden zo versuft worden 

dat ze vaker in het verkeer sterven. 

3.2 Otters in Nederlandse steden 
Ook in Nederlandse steden worden otters waargenomen. Naast in Zwolle is dit in Groningen (Jansma, 

2021), Amsterdam (Meershoek, 2021) en Lelystad (Omroep Flevoland, 2022).  In het noorden van 

Nederland zijn tussen 26 mei 2017 en 24 mei 2022 vele waarnemingen op Waarneming.nl ingevoerd, 

ook in stedelijk gebied (Waarneming.nl, sd). Binnen de bebouwde kom blijft het aantal waarnemingen 

wel beperkt tot enkele zichtwaarnemingen in Groningen, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. In 

Overijssel waren zichtwaarnemingen in Zwolle, Steenwijk, Meppel, Hasselt en Dalfsen. Heel recent, op 

21 juni 2022, kreeg Johan Spinder een bericht doorgestuurd dat een otter in het stadspark in Steenwijk 

aan een hondenbeet is overleden (Spinder, persoonlijke communicatie, 21 juni 2022). Ook elders in het 

land werden er enkele waarnemingen binnen de bebouwde kom van steden ingevoerd.  
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Figuur 5 Waarnemingen otter 2017 – 2022 (Waarneming.nl, sd) 

Het grootste aantal waarnemingen van otters binnen de bebouwde kom is echter in Lelystad. Hier zijn 

vele waarnemingen door Landschapsbeheer Flevoland in de stad ingevoerd (zie ook figuur 5). In een 

interview met Omroep Flevoland legt Bas Koudijs uit dat hij in de wintertijd als stagiaire onder elke brug 

in Flevoland naar spraints heeft gezocht (Omroep Flevoland, 2022). Veel water en veel groen maakt 

Lelystad volgens hem aantrekkelijk.  

 

Figuur 6 Verspreidingskaart Ottter 2021 2022 (Waarneming.nl, sd) 

Via waarneming.nl (Waarneming.nl, sd) is bekeken welke sporen tussen 24 mei 2021 en 24 mei 2022 zijn 

gevonden binnen de bebouwde kom van Lelystad en dat zijn over het algemeen spraints. Daarnaast zijn 

twee levende exemplaren gezien op een vlonder van een huis aan Het Bildt. Ook zijn er het afgelopen 
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jaar vier dode otters aangetroffen, waaronder verkeersslachtoffers op de Visarenddreef (16 februari 

2022), de Houtribdreef (10 februari 2022) en de Kustendreef (17 januari 2022). Dit zijn alle drie 

doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (geel op de kaart in figuur 6) die langs het water lopen.  

Op 31 december is er een dode otter gevonden in een muskusratklem op de voormalige golfbaan. Ook is 

er één zichtwaarneming in dit gebied op 6 januari. Ook het jaar ervoor werden er otters slachtoffer van 

het verkeer: op 1 mei 2021 (N302), op 30 november 2020 (N302). Het jaar daarvoor werden geen 

verkeersslachtoffers ingevoerd.  

3.3 Habitatseisen van de otter in een stedelijke omgeving 
Zoals onder andere bleek uit het onderzoek uit Cork, zoals beschreven in paragraaf 3.1, kan de otter zich 

aanpassen aan de stedelijke omgeving. Enkele aspecten in de stad hebben echter impact op 

soortensamenstelling en daarmee wellicht ook op de otter. Afhankelijk van de plek in de stad waren dat 

een verhoogde temperatuur, minder structuurrijk groen, verstening, diversiteit aan habitat op kleine 

schaal en meer voedsel (althans voor sommige soorten). Ook is de verkeersdruk hoger in stedelijk 

gebied met risico op verkeerssterfte. Wat betekent dit voor de vervulling van levensfuncties (voedsel, 

veiligheid, verplaatsing en voortplanting) van de otter in stedelijk gebied? Om een antwoord op deze 

vraag te geven worden de habitatseisen van de otter (zoals beschreven in hoofdstuk 1) in de context van 

een stedelijke omgeving beschreven.  

Voldoende voedsel 
Otters eten met name vis, aangevuld met kleine zoogdieren, kreeftachtigen, amfibieën en andere dieren 

die hij kan vangen (Kurstjens, 2009). Ze jagen opportunistisch naar de soort die het meest aanwezig is. 

Wel hebben ze een voorkeur voor vis met een lengte tussen de 5 en 15 cm. Ook duiken ze liever niet te 

diep (tot zo’n 3 meter) en jagen ze op vis die langzaam beweegt, nabij de bodem. Onderzoek van 

Clavero et al (Clavero, 2006 (66)) toont aan dat otters hun dieet gedurende het seizoen kunnen 

aanpassen al naar gelang het voorkomen van voedsel. 

Ook in stadswater (kanalen of vijvers) komt vaak vis voor. Streetfishing is bijvoorbeeld erg populair 

geworden onder jongeren (Tackleshop, sd) en zij vissen graag in de stad op karper, baars, snoekbaars, 

snoek, brasem en voorn (Zeeforel.nl, sd). Dit zijn ook soorten die de otter eet (Ark, sd). 

Vissen zijn koudbloedig en de temperatuur (en dus het seizoen) heeft een grote impact op het verloop 
van levensprocessen (Sportvisserij Nederland, sd). Vanuit de sportvisserij is bekend dat witvis daarom in 
de winter plekken opzoekt waar wat meer beschutting is en hogere temperaturen zijn, dan de rest van 
het water. Ervaren wedstrijdvisser Simon van der Kolk legt dit duidelijk uit in het Visblad van 
Sportvisserij Nederland (Verschoor, 2014). Langs de Alkmaarse Troelstrakade dat in open verbinding 
staat met het Noord-Hollanse Kanaal is het volgens hem uitstekend vissen: “Vooral ’s winters, als de vis 
vanuit omliggende plassen, polders en kanalen beschutting zoekt en overwintert in het gemiddeld iets 
warmere, beschutte en wat voedselrijkere stadswater. Witvis zoekt hier rust en voedsel; de enige 
drijfveren die vis kan hebben”. Ook volgens karpervissers zijn beschutte plekken, bruggen en duikers 
(zeker ook in stadswateren) en warmwateruitlaten de beste hotspots om karper te vinden in de winter 
(KWO, 2020).  
 

Waterkwaliteit 
Waterkwaliteit is van groot belang voor otters. Als toppredator kunnen zij te maken krijgen met een 

ophoping van gifstoffen in hun bloed. En, op het moment dat de waterkwaliteit onvoldoende is heeft 
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dat gevolgen voor de aanwezigheid en gezondheid van het voedsel van de otter en daarmee ook op de 

otter zelf. De meeste waterlichamen in Nederland voldoen echter niet aan de gewenste waterkwaliteit 

volgens de Kaderrichtlijn Water. De ecologische waterkwaliteit is in Nederland bijna overal matig tot 

slecht en bij driekwart van de waterlichamen is de chemische waterkwaliteit onvoldoende 

(Rijksoverheid, 2020). De oorzaken hiervoor zijn: persistente stoffen vanuit het verleden, vermesting, 

inrichting van water (kanalisering en strakke, harde oevers), versnippering waardoor vissen niet kunnen 

migreren en bestrijdingsmiddelen. 

Tijdens het project Watermonsters is er door vrijwilligers in 2021 de waterkwaliteit van bijna 1100 kleine 

wateren in kaart gebracht (Natuur en Milieu, 2021). De uitkomsten hiervan waren dat slechts 17% een 

goede waterkwaliteit hadden en de rest een matige (51%) of een slechte (32%) waterkwaliteit hadden. 

Deze wateren lagen in een natuurlijke omgeving (10%), agrarisch gebied (27%) en in een bebouwde 

omgeving (63%). Tussen deze gebieden werden geen grote verschillen gevonden wat betreft 

waterkwaliteit. Bij Schone Rivieren, een ander citizens science project, werd in 2021 meer dan 60.000 

stuks afval geregistreerd (Schone Rivieren, 2022). In de afgelopen jaren bestond gemiddeld tussen de 85 

en 90 procent van het gevonden afval uit plastic, wat gedurende de tijd uiteen kan vallen in micro-

plastics. 

Onderzoek naar de waterkwaliteit specifiek gericht op het stedelijk gebied is weinig voorhanden. Wel is 

er onderzocht welke risico’s er door klimaatverandering voor het stedelijk water spelen.  Door 

klimaatverandering stijgt de temperatuur van het water en zijn er meer intense buien, wat zeker in 

stadswateren voor problemen kan zorgen (Limaheluw, 2021). Zo is er meer sprake van 

microverontreinigingen zoals bandenslijpsel, koper van autoremmen en olieresten die in het 

oppervlaktewater terecht kunnen komen. Een hogere watertemperatuur kan leiden tot grotere dag- en 

nachtfluctuaties in het zuurstofgehalte van het water. Ook kunnen de fosforbelasting, de 

stikstofbelasting en chlorideconcentraties toenemen. Deze ecologische effecten van klimaatverandering 

kunnen leiden tot meer blauwalg, woekerende waterplanten, een soortenverschuiving van vissen en 

vissterfte door zuurstoftekort. 

Dekking 
Doordat otters op de oever rusten, is dekking erg belangrijk. In het algemeen kan gesteld worden dat er 

een regelmatige spreiding van potentiële schuil-, rust- en nestplaatsen in nabijheid van water van meer 

dan 50 cm diep aanwezig moet zijn (Walter, 1989). Hierbij moet gedacht worden aan puntsgewijze 

plaatsen in structuurrijke vegetatie of in door mensen gemaakte structuren zoals onder bruggen of in 

een afvoer (Sleeman, 2005). Deze worden gebruikt als rust of nestplaats. Ook is er dekking nodig om 

zich door te kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld in de zin van vlakvormige ruigtevegetaties. Over het 

algemeen is het groen in het stadscentrum niet erg structuurrijk doordat struikjes en dood hout worden 

verwijderd en er vooral gras en kruiden worden aangeplant (McKinney, 2008).  

Veilig leefgebied 
Het leefgebied van de otter dient veilig te zijn, maar wellicht hoeft de omgeving minder rustig te zijn dan 

gesteld in hoofdstuk 2. Uit de vorige paragrafen blijkt dat de aanwezigheid van mensen geen groot 

probleem te zijn. Loslopende honden, muskusratklemmen en het verkeer vormen dat wel. Zoals in 

paragraaf 3.1 werd beschreven is het habitat in de stad over het algemeen geïsoleerd, klein en 

dynamisch (McKinney, 2008). Diverse wegen kunnen habitat doorsnijden. Aanrijdingen in het verkeer 

vormen een belangrijke doodsoorzaak voor veel diersoorten. Uit onderzoek van Kent, Schartz en Perkins 
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(2021) blijkt dat diersoorten die goed kunnen functioneren in stedelijk gebied (de uitbuiters) toch ook 

een hoog risico hebben om te worden aangereden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor egels. In 1998 was de 

inschatting dat in Nederland tussen de 113.000 en 340.000 egels per jaar werden aangereden (Huijser, 

2000). Uit dit onderzoek van Huijser en Bergers (2000) bleek dat in gebieden met veel wegen en verkeer 

30% minder egels voorkwamen dan in soortgelijke gebieden zonder wegen. Een kanttekening hierbij is 

dat dit effect niet alleen door aanrijdingen hoeft te komen, maar bijvoorbeeld ook door een 

verminderde kwaliteit van het habitat in de buurt van wegen.  

De otter is een soort die zich goed kan verspreiden én hij heeft een groot habitat. Veilige 

oversteekmogelijkheden over/onder drukke wegen zoals ringwegen zijn dus van groot belang. Net als 

dekking én nestmogelijkheden waar geen honden kunnen komen. En natuurlijk het gebruik maken van 

voor de otter veilige vangkooien voor muskusratten. 

Veilige verbindingen met andere (potentiële) leefgebieden  
Net als binnen het leefgebied dienen ook tussen leefgebieden voldoende dekking en veiligheid aanwezig 

te zijn. 

3.4 Knelpunten voor de otter in een stedelijke omgeving 
De onderzoeken in hoofdstuk 3.2 suggereren dat door mensen aangepaste omgevingen als een habitat 

kunnen functioneren voor otters. De otter zou hiermee als een ‘aanpasser’ geclassificeerd kunnen 

worden. Of een stedelijke omgeving een duurzame habitat kan bieden is echter nog de vraag. Zo’n 

menselijke omgeving kan bijvoorbeeld een ‘ecological trap’ of een ‘attractive sink’ zijn en waar dieren 

een fout kunnen maken in het bepalen of een habitat geschikt is (Okes, 2017). De signalen uit de 

omgeving die ze gebruiken om een habitat te beoordelen kunnen de echte kwaliteit bijvoorbeeld niet 

goed weergeven waardoor ze vervuiling of ander gevaar onvoldoende opmerken. Zo kan een dichte 

vegetatie langs de oevers en de aanwezigheid van veel vissen zorgen voor goede overlevingskansen. Op 

de lange termijn kunnen problemen als toxische stoffen, verkeer en honden toch zorgen voor grote 

problemen.  

Vanuit paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 kunnen de volgende mogelijke knelpunten worden gedestilleerd: 

Slechte waterkwaliteit 
De waterkwaliteit is in Nederland over het algemeen vrij slecht. Dit geldt ook voor stedelijke gebieden. 

Dit kan een probleem zijn voor otters. Het heeft invloed op de aanwezigheid van voldoende voedsel. 

Daarnaast kunnen er door klimaatverandering meer schadelijke stoffen in het water komen. Het is de 

vraag of otters de waterkwaliteit zelf goed kunnen beoordelen.  

Minder structuurrijk groen in het stadscentrum 
Binnen steden is er over het algemeen minder structuurrijk groen aanwezig waardoor er minder 

dekking, nestmogelijkheid en de mogelijkheid om ongezien het water in en uit te komen aanwezig is. 

Hierbij maakt de locatie in de stad echter wel uit; met name in de binnensteden en stadscentra is dit het 

geval.   

Loslopende honden in tuinen en losloopgebieden 
Loslopende honden vormen een gevaar, zeker voor nesten met jonge otters. Ook binnen steden zijn er 

plekken waar honden los kunnen lopen. Denk bijvoorbeeld aan tuinen of losloopgebieden. 
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Verkeer op ringwegen / doorgaande wegen 
Verkeer is de belangrijkste doodsoorzaak onder otters. Over het algemeen wordt in de stad langzamer 

gereden, maar de verkeersdruk is wel zeer hoog. Ook binnen de stad zijn wegen waar harder gereden 

kan worden zoals ringwegen waar vaak 70 km gereden kan worden. Deze kunnen een groot probleem 

vormen. 

Muskusratklemmen 
Aangezien er een dode otter is gevonden in een muskusratklem in Lelystad kan het gebruik van 

muskusratklemmen ook in een stedelijke omgeving als mogelijk knelpunt gezien worden. 

3.5 Overzicht mogelijke functies van stedelijk gebied voor de otter 
Welke functies kan stedelijk gebied hebben voor de otter? Concluderend kan gesteld worden dat alle 

levensfuncties (voedsel, veiligheid, verplaatsing en voortplanting) vervult kunnen worden in een 

stedelijke omgeving. Hierbij zijn echter, net als in het landelijke gebied, wel enkele risico’s aanwezig.  

Voedsel 
In stedelijke wateren die in verbinding staan met doorgaande watergangen is er vaak voldoende vis te 

vinden. Zeker in de winterperiode wanneer vis beschutte plekken in de stad opzoekt.  

Veiligheid en voortplanting 
Of stedelijk leefgebied van de otter veilig is, is niet eenduidig te beantwoorden. Dit heeft onder andere 

ook met de plek in de stad te maken. Zo kan de otter in de buitenwijken waarschijnlijk makkelijk dekking 

en rust vinden aangezien daar een grotere diversiteit aan habitat en minder verstoring is dan in het 

stadscentrum. Daarnaast kunnen risico’s die in het buitengebied aanwezig zijn ook een probleem 

vormen in een stedelijke omgeving. Dit geldt specifiek voor loslopende honden en muskusratbestrijding. 

Bovenstaande veiligheidsaspecten hebben ook gevolgen voor een succesvolle voortplanting waarbij 

veilige plekken voor nesten van groot belang zijn. Tot slot is de waterkwaliteit in Nederland over het 

algemeen slecht. Dit geldt ook voor water binnen de steden. Dit kan zorgen voor gezondheidsproblemen 

die wellicht pas op de lange termijn naar boven komen.  

Verplaatsing 
De otter kan een territorium van meerdere kilometers doorsnee hebben. Daarnaast kan hij grote 

afstanden afleggen op zoek naar een nieuw leefgebied. In de stad kunnen met name de ringwegen 

(70km wegen) hierbij een probleem vormen met grote risico’s op aanrijdingen. 
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4. De otter in Zwolle 
 

Met behulp van verschillende bronnen (NEM onderzoek, waarnemingen van vrijwilligers en 

waarneming.nl én persoonlijke waarnemingen) is in kaart gebracht waar de otter in Zwolle voorkomt 

(zie bijlagen 1 t/m 4). Allereerst zal een overzicht worden gegeven van de waarnemingen vanaf 2011. 

Vervolgens wordt ingegaan op waarnemingen in de winter van 2021 in het stadscentrum en op de 

waarnemingen in de winter en voorjaar van 2022. Tot slot wordt een overzichtskaart weergegeven met 

mogelijke leefgebieden en migratieroutes in en door de stad. 

4.1 Overzicht waarnemingen vanaf 2011 
Binnen dit onderzoek is specifiek gekeken naar waarnemingen binnen de bebouwde kom (zie figuren 7 

en 8 en bijlage 3 en 4 voor kaarten op wat groter formaat). Tot en met 2020 zijn er diverse otters 

aangereden langs de IJsselallee, Ceintuurbaan en de A28. Daarnaast werden sporen van otters 

gevonden langs de doorgaande waterwegen (Soestwetering, Almeloos kanaal en de stadsgracht) door 

de stad. 

 
Figuur 7 Waarnemingen otters in bebouwde kom van Zwolle 
tussen 2011 en 2020 

 
Figuur 8 Waarnemingen otters in bebouwde kom van Zwolle 
in 2021 en 2022 
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4.2 Waarnemingen in februari en maart 2021 
Ook in 2021 en 2022 zijn langs deze doorgaande waterwegen ottersporen aangetroffen. Daarnaast 

waren er diverse zichtwaarnemingen van bewoners.  

In het vroege voorjaar van 2021 hoorden bewoners van een woonboot in het centrum otters scharrelen 

op hun dek (Spinder, Persoonlijke Communicatie, december 2021). Op basis van deze meldingen heeft 

Mark Zekhuis (adviseur ecologie van Landschap Overijssel) camera’s opgehangen en in de periode van 

eind februari t/m half maart vijf verschillende otters kunnen filmen. Dit waren een vrouwtje met haar 

jong,  een otter met waarschijnlijk een blind oog, een jong mannetje en een ander exemplaar, zie ook 

figuur 9 t/m 12 hieronder (Zekhuis, Persoonlijke Communicatie, 30 mei 2022). De otter met 

(waarschijnlijk) een blind oog is ook door natuurfotograaf Jeroen Kloppenburg gefotografeerd (Plat, 

2021). 

 
Figuur 9 drie otters, waarschijnlijk moeder met jongen 
(videostill, Mark Zekhuis) 

 
Figuur 10 twee otters (videostill, Mark Zekhuis) 

 
Figuur 11 Etende otter (videostill, Mark Zekhuis) 

 
Figuur 12 Otter spraint (videostill, Mark Zekhuis) 

 

4.3 Waarnemingen eind 2021 en 2022 
Eind 2021 en 2022 waren er diverse zichtmeldingen van bewoners in Zwolle Zuid (zie figuren 13 t/m 18). 

Zij filmden otters die overdag door de wateren in de wijk zwommen (Smith, Persoonlijke Communicatie, 

13 november 2021 en Visser, 2022) , op het ijs aan het jagen was (Spinder, Wat een bijzonder verhaal, 

2021), aan het eten was (Veer, 2022) en uit een tuin kroop (Spinder, Persoonlijke Communicatie, 28 
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februari 2022). Op basis hiervan is intensief gezocht naar spraints, prenten en andere sporen. Deze zijn 

echter slechts op enkele plekken gevonden (zie ook figuur 8). Van de diverse camera’s die zijn geplaatst 

waren er alleen een of meerdere otters te zien die gebruik maakten van de faunapassages in 

Gerenbroek (zie figuren 17 en 18). In 2021 en 2022 zijn er geen meldingen geweest van aangereden 

otters.  

 
Figuur 13 Otter op het ijs (Spinder, 2021) 

 
Figuur 14 Otter eet in Gerenlanden (Veer, 
2022) 

 
Figuur 15 Zwemmende otter (Visser, 2022) 

 
Figuur 16 Otter kruipt uit tuin (Spinder, 
Persoonlijke communicatie, 28 februari 
2022) 

 
Figuur 17 Otter in faunapassage, 20 januari 2022  

 
Figuur 18 Otter in faunapassage, 3 april 
2022  
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De meldingen in Zwolle Zuid concentreerden zich rond de buurten Gerenbroek en Gerenlanden 

(‘Geren’) en in Schelle.  

Ook vonden er in 2022 een tweetal gebeurtenissen plaats waar specifieker bij wordt stilgestaan. Zo 

werd op 30 maart 2022 een dode otter aangetroffen in het water in de buurt Schelle in Zwolle Zuid (zie 

ook figuur 19 en 20). Een gepensioneerde dierenarts heeft sectie verricht op deze otter (zie bijlage 5). 

Het blijkt om een mannetje te gaan van hoge leeftijd. Hij miste één oog, had veel last van tandrot, 

afgesleten hoektanden en een ontsteking in zijn bek. Hij had niets meer in zijn maag. Uit de sectie bleek 

dat hij niet was aangereden, maar hoogstwaarschijnlijk overleden is door ouderdom. 

 
Figuur 19 Vindplek dode otter (eigen foto) 

 
Figuur 20 Versleten en rotte tanden (Spinder, 
Persoonlijke Communicatie 31 maart 2022) 

Na het overlijden van deze otter zijn er nog waarnemingen gedaan van een otter in de faunapassages in 

Gerenbroek. Hieruit blijkt dat het waarschijnlijk om twee verschillende territoria ging. 

En andere bijzondere waarneming was op 11 juni 2022. Toen zag een schipper een jonge otter drijven in 

een haven in de stadsgracht (zie figuur 21 t/m 24). Deze jonge otter is uit het water gehaald door de 

dierenambulance, naar de dierenarts gebracht en vervolgens naar dierenopvang Fûgelhelling bij 

Drachten gebracht. Hier is hij goed opgevangen en krijgt de fles. Het is een mannetje van 1,4 kg en een 

aantal weken oud. Diverse media, zoals de Stentor, hebben hier uitgebreid aandacht aan gegeven 

(Regterschot, 2022). 

Met diverse vrijwilligers is gezocht naar de locatie van een mogelijk nest en andere sporen. Uiteindelijk 

is het nest niet gevonden. Wel zijn er op 18 juni verse prenten gevonden in een tuin langs de stadsgracht 

die gelegen is in de richting waarvan de jonge otter vandaan gedreven kwam. Hier heeft tussen 18 juni 

en 5 juli een camera gestaan, echter zonder beelden van een otter. 
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Figuur 21 Jonge otter in jachthaven (Regterschot, 2022) 

 
Figuur 22 Jonge otter op de kant (Regterschot, 2022) 

 
Figuur 23 Jonge otter is opgehaald door de 
Dierenambulance (Dierenambulance Zwolle, 2022) 

 
Figuur 24 Jonge otter maakt het goed (De Fûgelhelling, 
Wildopvang Noord-Nederland, 2022) 

 

4.4 Overzichtskaart waarnemingen, mogelijke leefgebieden en migratieroutes 
Op basis van alle waarnemingen in Zwolle tot en met 1 juli 2022 is een overzichtskaart gemaakt met 

mogelijke leefgebieden (figuur 25). Zoals in de kaart is te zien, zijn enkele leefgebieden vrij klein. Dit is 

bewust gedaan aangezien onbekend is welke gebieden samen één territorium vormen. Dit vraagt nog 

nader onderzoek. Ook zijn mogelijke migratieroutes weergegeven op basis van waarnemingen én de 

loop van grote watergangen.  
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Figuur 25 Overzichtskaart mogelijke migratieroutes en leefgebieden in Zwolle 
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5. Functies van het stedelijk gebied van Zwolle voor de otter 
 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat stedelijk gebied diverse functies kan hebben voor de otter. 

Om te onderzoeken op welke wijze dit geldt voor de otter in de bebouwde kom van Zwolle, zijn 

habitatkaarten samengesteld waarop de specifieke omgeving rond deze locaties is weergegeven (figuren 

26, 31 en 36). Deze kaarten én gegevens uit het logboek zijn vervolgens gebruikt om inzicht te krijgen in 

mogelijke functies, de geschiktheid van het habitat en een beschrijving van mogelijke knelpunten.  

5.1 Mogelijke functies 
Otters hebben in de buurten Gerenbroek en Gerenlanden, Schelle en het Centrum een diversiteit aan 

gedrag laten zien. In tabel 1 wordt hiervan een samenvatting gegeven, waarbij ook de mogelijke functie 

van dit gebied wordt aangegeven.  

Uit deze tabel blijkt dat de stad wordt gebruikt voor een diversiteit aan levensfuncties, communicatie 

met soortgenoten, jagen en eten, rusten en verplaatsen, wellicht zelfs van geboorte tot dood. De 

meeste waarnemingen zijn in de winterperiode gedaan, de periode waarin de ottermonitoring voor het 

NEM onderzoek plaatsvindt. In 2022 is echter langer doorgegaan met het zoeken naar sporen en hieruit 

blijkt dat de otter het stedelijk gebied van Zwolle tot in de late lente (en wellicht het hele jaar door) 

gebruikt.  

5.2 Geschiktheid van het habitat 
Om te bepalen in hoeverre de stedelijke omgeving van Zwolle geschikt is voor de otter zijn de 

habitatseisen zoals deze zijn bepaald in hoofdstuk 3 vergeleken met de omgevingskenmerken van 

Gerenlanden en Gerenbroek, Schelle en het Centrumgebied. 

Voldoende voedsel 
Zwolle-Zuid wordt door vissers gezien als ‘gemakkelijk stadswater” (Boersma I. , Zwolle Zuid, sd). Er 

wordt veel vis gevangen zoals kleine (wit)vis, zoals blank- en ruisvoorn, brasem en zeelt, maar ook snoek 

en graskarper. Grotere vissen worden met name gevangen in de grote vijvers aan de Staatsecretarislaan 

en de Provincieroute. Ook in het centrum van Zwolle is er veel vis in de grachten aanwezig (Boersma I. , 

Viswater Zwolle - Stadswater, sd). Alle vissoorten komen hier voor. Vissers vangen hier met name witvis 

(voorn en blei/brasem), snoek en snoekbaars, maar ook winde en roofblei. Vissers geven aan dat met 

name in de koudere maanden veel vis de relatieve beschutting van de grachten op zoekt. Vooral rond de 

bruggen wordt er met succes op roofvis gevist. Ook in het najaar is er een periode van enkele weken 

waarin er veel snoekbaars aanwezig is. Goede plekken zijn rond het Kerkbrugje, maar ook aan het begin 

van het Almeloos kanaal bij de Schoenkuipenbrug en de kruising bij het Maagjesbolwerk (de Media 

Markt). 

Waterkwaliteit 
In Zwolle Zuid (waar Gerenbroek, Gerenlanden en Schelle onderdeel van uitmaken) staat het water in 

verbinding met water uit de Sallandse polder (Boersma I. , Zwolle Zuid, sd). Bij elkaar opgeteld zijn de 

watergangen tientallen kilometers lang. De breedte is gemiddeld 12 meter en de diepte 0,5 tot 1,5 

meter. Het bestaat uit afwisselend helder en troebel water. De binnen- en buitengracht zijn ongeveer 7 

km lang en 20 tot 40 meter breed (Boersma I. , Viswater Zwolle - Stadswater, sd). De grachten zijn 3 tot 

4 meter diep, hebben veel rommel op de bodem en bevatten met name troebel water. 
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Tabel 1 Mogelijke functies van de buurten Geren, Schelle en het Centrumgebied 

BUURT GEDRAG WAARNEMINGSPERIODE GEBRUIK FUNCTIE 

GEREN Sprainten November 2021 – juni 
2022 

Territorium afbakenen, 
communicatie andere 
otters 

Voortplanten 
Veiligheid 

 Eten December 2021 Voedingsgebied Voedsel 
 Lopen November 2021 – juni 

2022 
Delen van territorium 
bezoeken en/of 
migreren 

Verplaatsen 

 Zwemmen November 2021 Delen van territorium 
bezoeken en/of 
migreren 

Verplaatsen 

SCHELLE Sprainten Februari 2022 Territorium afbakenen, 
communicatie andere 
otters 

Voortplanten 
Veiligheid 

 Jagen December 2021 Voedingsgebied Voedsel 
 Lopen of 

rusten 
Maart 2022 Delen van territorium 

bezoeken en/of 
migreren 

Verplaatsen 

 Van water 
naar tuin 

Februari 2022 Rustplek Veiligheid 

 Zwemmen Januari 2022 Delen van territorium 
bezoeken en/of 
migreren 

Verplaatsen 

 Overlijden 
(ouderdom) 

Maart 2022 Overlijden aan 
ouderdom 

Veiligheid 

CENTRUM Sprainten Februari en maart 2021, 
maart en april 2022 

Territorium afbakenen, 
communicatie andere 
otters 

Voortplanten 
Veiligheid 

 Eten Februari en maart 2021 Voedingsgebied Voedsel 
 Jagen Februari en maart 2021 Voedingsgebied Voedsel 
 Rusten Februari en maart 2021 Rustplek Veiligheid 
 Spelen (door 

jonge otters) 
Februari en maart 2021 Opgroeien Voortplanten 

 Vindplaats 
jonge otter 

Juni 2022 Waarschijnlijk 
nestlocatie in directe 
omgeving 

Voortplanten 

 Lopen Juni 2022 Delen van territorium 
bezoeken en/of 
migreren 

Verplaatsen 

 

Om de stedelijke waterkwaliteit van Zwolle in kaart te krijgen is gekeken naar de factsheets die 

opgesteld zijn in het kader van de Kader Richtlijn Water (Informatiehuis Water, 2022). De locaties waar 

de otter binnen het stedelijk gebied van Zwolle voorkomen zijn met name de wateren die in verbinding 
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staan met de benedenloop van de Soestwetering, de benedenloop van de Nieuwe Wetering en de 

Vechtdelta (inclusief het Zwarte Water). In bijlage 6 is een tabel met de kwaliteit van deze wateren 

weergegeven. In deze factsheets is te vinden dat de chemische kwaliteit van de wateren rondom Zwolle 

niet aan de eisen van KRW voldoet. Dit komt door de aanwezigheid van ubiquitaire stoffen. Dit zijn 

stoffen die niet meer geloosd mogen worden, maar die nog wel in het water te vinden zijn 

(Rijksoverheid, 2020).  Hierbij gaat het specifiek om PDBDE’s (polygebromeerde difenylether) en kwik. 

Uit onderzoek in Engeland en Wales blijkt dat otters hoge concentraties PBDE’s in de lever hebben 

(Pounty, 2015). PBDE’s kunnen tot soortgelijke gezondheidsproblemen leiden als PCB’s, al zijn de 

reacties over het algemeen minder sterk. Gezondheidsproblemen kunnen schade aan het 

imuunsysteem, geremde reproductie en een verlaagd vitamine A en/of schildklierhormoongehalte zijn. 

Ook hoge gehaltes van kwik in het watermilieu kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. 

De ecologische kwaliteit van de wateren rondom Zwolle is deels ontoereikend en deels matig, waarbij 

de Soestwetering ontoereikend scoort op ‘vis’ en de Nieuwe Wetering ontoereikend op ‘macrofauna’ en 

‘overige waterflora’. Opvallend is ook dat de fysische chemie van de waterkwaliteit van de Vechtdelta 

wat slechter scoort met een verhoogde watertemperatuur en aanwezigheid van stikstof.  

Dekking 
De dekkingsgraad van de wijken Geren, Schelle en het Centrum zijn afzonderlijk beoordeeld. In de 

buurten Gerenlanden en Gerenbroek (‘Geren’) zijn vele watergangen en toegankelijke oevers aanwezig 

(zie figuur 26 t/m 30). Er is een grote diversiteit aan habitat met aan het water grenzende tuinen met 

vaak overhangend groen en vlonders, aanwezigheid van ruw gras en bosplantsoen langs diverse oevers. 

Van belang zijn ook de groenstroken die langs de spoorbaan lopen. Deze maken onderdeel uit van de 

groenstructuur van Zwolle en lopen deels direct langs het water. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een van 

de faunapassages in Gerenbroek, aan de kant van het industrieterrein. De daar aanwezige strook met 

struiken en bomen is niet toegankelijk voor mensen en honden. Het centrumgebied van Gerenlanden 

(met het winkelcentrum en twee basisscholen) geeft echter een heel ander beeld. Hier lopen hoge 

kades langs het water. Al met al zijn er in Geren echter voldoende potentiële schuil-, rust- en 

nestplaatsen. Vooral langs ‘ruige’ tuinen en de randen van de wijk is er voldoende dekking aanwezig met 

vlakvormige ruigtevegetaties waarlangs de otter zich ongezien kan verplaatsen. 

De habitatkaart en foto’s van Schelle (zie figuren 31 t/m 35) laten een soortgelijk beeld zien. Ook hier is 

er veel water aanwezig met aan het water grenzende tuinen. Op de kaart is ook goed te zien dat Schelle 

grenst aan het waterrijke buitengebied. Een groot verschil met Geren is echter dat de 

hoofdgroenstructuur hier met name de IJsselallee volgt. Er is wel een groenstrook langs het water aan 

de noordzijde, maar dat gebied is ook aangemerkt als hondenlosloopterrein. Net als in Geren zijn er 

voldoende potentiële schuil-, rust- en nestplaatsen. Ook hier zijn er met name langs de zuidelijke rand 

van de wijk en ‘ruige’ tuinen voldoende vlakvormige ruigte vegetaties waarlangs de otter zich ongezien 

kan verplaatsen. 
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Figuur 26 Habitatskaart in de buurten Gerenbroek en Gerenlanden 

 
Figuur 27 Tuinen en ruw gras  

 
Figuur 28 Groenstrook langs het spoor 

 
Figuur 29 Hoge kades in het winkelgebied 

 
Figuur 30 Ruige tuinen 
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Figuur 31 Habitatskaart van de buurt Schelle 

 
Figuur 32 Tuinen en kunstmatige otterholt 

 
Figuur 33 Ruig en minder ruig gras 

 
Figuur 34 Diverse tuinen en riet 

 
Figuur 35 Ruigtes langs randen van de wijk 
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De habitatkaart en foto’s van het Centrum (zie figuren 36 t/m 40) geven een ander beeld. Opvallend 

hierbij is dat aan de binnenzijde van de gracht wat meer groen aanwezig is, dan aan de buitenzijde. Hier 

zitten ook de meeste tuinen waar ook een diversiteit aan begroeiing en vlonders te vinden zijn. 

Opvallend zijn daarnaast de hoeveelheid hoge kades langs de Thorbecke gracht (die dwars door het 

centrum loopt) en de aanwezigheid van diverse woonboten en publieke aanlegsteigers. De 

dekkingsgraad is daardoor lager dan in Zwolle Zuid en otters kunnen hierdoor lastiger ongezien langs de 

oevers lopen. Door de aanwezigheid van de diverse bruggen én tuinen met overhangend groen en 

vlonders zijn er wel voldoende potentiële schuil-, rust- en nestplaatsen. 

Veilig leefgebied 
Zowel in Zwolle Zuid als in het Centrumgebied zijn er veel mensen aanwezig op straat en op diverse 

plekken die aangeduid worden met gazon (zie de habitatskaarten 27, 32 en 37). Dit zijn over het 

algemeen speelvelden of parken waar met name in de zomermaanden volop gebruik van wordt 

gemaakt. In het centrum worden de stadsgrachten in de zomer druk bevaren door dagjesmensen. 

Daarnaast zijn er diverse grote evenementen. Zo vonden er drie hele grote evenementen plaats in de 

week van 11 t/m 18 juni: de halve marathon, de grachtenrace en het defilé van de avondvierdaagse 

(Gemeente Zwolle, 2022). Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld, lijkt de otter zich aan te kunnen passen aan 

enige mate van menselijke verstoring. In Zwolle Zuid lieten otters zich ook overdag volop zien in de 

wintermaanden. Ze leken zich weinig aan te trekken van de mensen om hen heen en vertoonden geen 

angstig gedrag, maar gingen gewoon door met eten of zwemmen. De verstoring rondom de grachten in 

het centrum kan met name in de zomermaanden echter zeer groot zijn.  

Een punt van aandacht vormen ook de diverse hondenlosloopterreinen die direct aan het water liggen, 

net als enkele 70-kilometerwegen die mogelijke leefgebieden in Zwolle Zuid doorkruisen. De IJsselallee 

en Wijheseweg lijken momenteel goed afgeschermd en bevatten faunapassages. Dit geldt echter niet 

voor de Ittersumallee, een drukke ringweg die vlak langs mogelijk ottergebied loopt. 

Veilige verbindingen met andere (potentiële) leefgebieden  
Zoals te zien in bijlage 2 zijn er binnen en rondom Zwolle vele waarnemingen van otters. Belangrijke 

verbindingen lopen via het Zwarte Water en de stadsgracht naar de Soestwetering (zie figuur 25). Tot nu 

zijn direct langs deze route geen aanrijdingen geweest. Daarnaast vormen de Vecht en de IJssel 

belangrijke migratieroutes voor de otter. De verbinding tussen de IJssel en de stadsgracht verloopt naar 

verwachting via het Zwolle IJsselkanaal. Wellicht vormde de Willemsvaart in het verleden ook een 

migratieroute voor de otter. Hier zijn in 2011 en 2014 otters aangereden op de IJsselallee ter hoogte van 

Vitens. Hier is gaas en een beukenhaag geplaatst (Zekhuis, Persoonlijke Communicatie, 1 juni 2022). 

Sindsdien zijn daar geen aanrijdingen meer geweest.  

Net als de IJsselallee vormde ook de Ceintuurbaan een barrière waar in 2018 enkele otters zijn 

aangereden. Ook op de plek waar de Emmertochtsloot in het Almeloos kanaal stroomt werden prenten 

gevonden en leek een gevaarlijke situatie te bestaan. Sinds eind 2021 is hier een faunapassage (een 

drijvende loopplank) aangelegd. 
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Figuur 36 Habitatskaart van  het centrumgebied 

 
Figuur 37 Drukte langs het water 

 
Figuur 38 Woonboten en ruige tuinen 

 
Figuur 39 Hoge kades en ruige tuinen 

 
Figuur 40 Woonboten en kades aan de 
Thorbeckegracht 
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6. Conclusie en discussie 
 

Na de herintroductie van de otter in 2002 heeft deze zich snel verspreidt langs de grote rivieren. Al 

vanaf 2011 zijn er op veel verschillende plekken binnen én rondom Zwolle otters waargenomen. Binnen 

de stad was dat eerst met name langs de doorgaande wateren, maar vanaf de winter van 2021/2022 

ook binnen enkele woonwijken in Zwolle Zuid. Met dit onderzoek is een antwoord getracht te geven op 

de vraag: 

Op welke wijze maakt de otter gebruik van het stedelijk gebied van Zwolle als habitat? 

6.1 Conclusie 
Uit de in dit onderzoek verkregen data en informatie blijkt dat otters de bebouwde kom van Zwolle 

gebruiken voor een diversiteit aan levensfuncties, voor communicatie via spraints, om te jagen en te 

eten, rusten en verplaatsen, wellicht zelfs van geboorte tot dood. Daarnaast worden stedelijke wateren 

zoals het Zwarte Water, de stadsgrachten en de Soestwetering voor migratie naar andere gebieden 

gebruikt. Dit geldt waarschijnlijk ook voor het Zwolle IJsselkanaal, als verbinding tussen het Zwarte 

Water en de IJssel. Dat de otter ook stedelijk gebied als leefgebied kan gebruiken zijn in lijn met 

onderzoek van onder andere (O'Sullivan, 2021) over de otter in Cork. In Cork worden al sinds de jaren 70 

otters waargenomen in de stad, ook op drukke plekken. 

Of de stad Zwolle daarmee ook een duurzaam geschikt habitat vormt is  echter niet met een volmondig 

‘ja’ te beantwoorden. De otter lijkt voldoende rustplekken en voedsel te kunnen vinden in de drie 

onderzochte buurten Gerenbroek en Gerenlanden, Schelle en het Centrumgebied in Zwolle. 

Dekkingsmogelijkheid langs de oevers is met name te vinden in ruige tuinen en langs de randen van de 

woonwijken. In het Centrumgebied is er echter minder dekking om zich langs de oevers te verplaatsen 

en is er een grotere kans op menselijke verstoring. Deze gevonden verschillen tussen woonwijken en het 

centrumgebied sluiten aan bij onderzoek naar biodiversiteit en habitat in steden (McKinney, 2008). 

Genoemde onderzoek stelt dat juist in de overgangszone van stadscentrum en buitenwijken de meeste 

soortenrijkdom te vinden is, aangezien hier sprake is van een bescheiden verstoring en een grote 

diversiteit in habitat.  

De aanwezigheid van voedsel en rustmogelijkheden langs de oever bieden kansen voor de otter. Er zijn 

echter ook enkele bedreigingen gevonden. Volgens onderzoek van Kuiters (2020) was bijna 90 procent 

van aangetroffen dode otters het slachtoffer van verkeer en dat was in 2020 32% van de geschatte 

populatieomvang. Tussen 2011 en 2018 zijn er zes otters aangereden in Zwolle. Na 2018 zijn er geen 

waarnemingen bekend van aangereden otters in Zwolle. Wel is er een mogelijk knelpunt gesignaleerd 

aan de Ittersumallee. Of het risico op aanrijdingen in de stad groter is dan op het platteland is echter 

niet duidelijk geworden in dit onderzoek. 

In Zwolle zijn geen waarnemingen van otters die zijn gebeten door honden. Hiervoor bestaat echter wel 

een risico, gezien onderzoek van onder andere Walter (1989), Sleeman (2005) en een recente 

waarneming uit Steenwijk (Spinder, persoonlijke communicatie, 21 juni 2022). Het risico op aanvallen 

door honden is reëel te noemen aangezien er in Zwolle diverse hondenlosloopterreinen zijn aangelegd 

langs watergangen die ook gebruikt worden door otters.  
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Net als elders in Nederland is de waterkwaliteit ook in Zwolle van onvoldoende kwaliteit (Informatiehuis 

Water, 2022). Met name de aanwezigheid van PBDE’s in wateren als de Soestwetering, Nieuwe 

Wetering en de Vechtdelta (inclusief het Zwarte Water) kunnen een probleem vormen (Pounty, 2015).  

Uit het onderzoek is niet bekend geworden of er in de bebouwde kom van Zwolle voor de otter 

gevaarlijke muskusratklemmen worden ingezet. 

6.2 Discussie en reflectie 
Bovenstaande conclusies leiden tot een aantal vragen die wellicht tijdens een vervolg nader onderzocht 

kunnen worden. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of er dankzij de bestaande waarnemingen wel een 

goed beeld gegeven kon worden van het werkelijke gebruik van de stedelijke omgeving door de otter. 

Een groot deel van zijn leven speelt zich ‘s nachts en verborgen af. Een voorbeeld hiervan is het feit dat 

er pas een jonge otter werd waargenomen toen deze in grote problemen ronddreef in de gracht. Vele 

aspecten van otters in de stad zijn nog onduidelijk en meer onderzoek en jaarronde monitoring is nodig.  

Verder onderzoek is bijvoorbeeld nodig naar het dieet van de otter in de stad en in hoeverre dit 

gedurende de seizoenen verandert. Volgt de otter bijvoorbeeld zijn prooidier (vis) wanneer deze in de 

winter de luwte van de stad opzoekt?  

Ook is het onduidelijk gebleven van welke rustplekken de otter daadwerkelijk gebruik maakt. Er zijn 

indicaties dat dit onder bruggen (en dan met name bruggen met een diepe holte onder het wegdek), in 

struiken en in hoog gras is. In Cork is ook onderzoek gedaan naar het type otterholts in de stad en daar 

werden naast onder bruggen en in een natuurlijke omgeving ook holts gevonden in een afvoer 

(Sleeman, 2005). Het zou interessant zijn om dit beter te onderzoeken in Zwolle. 

Vanuit de theorie is bekend dat otters zich graag via oevers verplaatsen. Binnen de stad zou dit 

bijvoorbeeld via ruige tuinen en ruigtes langs de randen van de woonwijken mogelijk zijn. Tuinen zijn 

echter erg verschillend: een ruige tuin kan bijvoorbeeld naast een tuin met een hoge kade liggen en ook 

kunnen er afscheidingen tussen de tuinen aanwezig zijn. Daarnaast zijn er diverse waarnemingen in de 

woonwijken waarin de otter zwemmend gezien is, of vanuit het water in een tuin klom. Het zou 

interessant zijn om beter te onderzoeken op welke wijze de otter zich door de stad verplaatst. 

Aangezien Zwolle een soort ‘kruispunt’ voor ottermigratie lijkt, is het daarnaast verstandig om 

potentiële verkeersknelpunten te blijven monitoren en aan te passen indien nodig. 

De vondst van de jonge otter roept ook de vraag op in hoeverre de otter in het centrumgebied last heeft 

van menselijke verstoring. Kan hier sprake zijn van een ‘attractive-sink’, waardoor de otter zijn omgeving 

niet goed kan inschatten op mogelijke gevaren, zoals Okes (2017) zich ook in haar onderzoek afvraagt? 

Ditzelfde geldt wellicht ook voor de risico’s op aanvallen door loslopende honden in 

hondenlosloopterreinen. Kan de otter het risico hierop goed inschatten? Meer onderzoek hiernaar én 

naar mogelijke oplossingen is nodig.  

Ook vraagt de waterkwaliteit van de Zwolse wateren nog extra onderzoek. Wat is de kwaliteit van de 

wateren binnen de woonwijken? Is dit vergelijkbaar met de waterkwaliteit van de Soestwetering, 

Nieuwe wetering en Vechtdelta? Ook is belangrijk om te onderzoeken in hoeverre PBDE’s zich, net als bij 

otters uit het Verenigd Koninkrijk (Pounty, 2015) ophopen in de levers van Nederlandse otters. Tot slot 

zijn er momenteel ook zorgen over nieuwe vervuilende stoffen zoals microplastics en PFAS (Waterschap 
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Drents Overijsselse Delta, sd). In welke mate komen deze in Zwolle voor en in hoeverre zijn deze stoffen 

schadelijk voor otters? 

De waarneming van vijf verschillende otters die in dezelfde periode in de stadsgracht zwommen in het 

vroege voorjaar van 2021 roept daarnaast ook vragen op (Zekhuis, Persoonlijke Communicatie, 30 mei 

2022). Zouden otters in specifieke gevallen hun territorium kunnen delen? 

Tot slot kwamen er tijdens de uitvoering van het onderzoek naar de Zwolse otters veel enthousiaste en 

betrokken reacties los. Over het algemeen wordt de otter als een interessante soort gezien die geen tot 

weinig discussie oproept. Niet zoals bijvoorbeeld de bever (Omroep Gelderland, 2022) die vanaf 1988 

werd geherintroduceerd (Rijksoverheid, 2008), de wolf (Een vandaag, sd) of de das (Das & Boom, sd). 

Het zou interessant zijn om na te gaan op welke wijze het publiek in Zwolle betrokken kan worden bij de 

otter én of de otter wellicht als ambassadeur voor schoon water en natuurvriendelijke oevers kan 

dienen. In Cork wordt bijvoorbeeld veel aandacht gegeven aan de otter in de stad. Hier zijn speciale 

wandelroutes met informatieborden aangelegd (Cork Nature Network, sd). Een punt van zorg hierbij is 

wel in hoeverre aandacht voor de locaties van leefgebieden (extra) verstorend kan werken. Het zou 

interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze hier in Cork rekening mee wordt 

gehouden. 
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Bijlage 1: Waarnemingen otters in Overijssel 
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Bijlage 2: Waarnemingen otters in Zwolle en omgeving 
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Bijlage 3: Waarnemingen otters in de bebouwde kom van Zwolle tussen 

2011 en 2020 
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Bijlage 4: Waarnemingen otters in de bebouwde kom van Zwolle in 2021 

en 2022 
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Bijlage 5: Sectierapport otter 
 

31-3-2022, door Onno Drent 

Opmerkingen in cursief aangevuld door Johan Spinder 

Otter dood gevonden in Zwolle Zuid in het water. 

Sectiebevindingen: 

Dier heeft zeker al enkele weken in het water gelegen gezien de voortgang van de autolyse.(ontbinding ) 

In rechter oogkas ontbreekt het oog. Deze enucleatie (verwijderen oog) van de bulbus (oogbol) is niet 

recent opgetreden. Is een goed genezen, oud litteken. 

Door de autolyse laten de haren al los en zijn er kale plekken te zien. 

Er zijn vastzittende (dode)teken in de huid zichtbaar. Mogelijk dat deze otter vlak voor het verdrinken 

veel tijd op het land heeft doorgebracht. 

Mondholte inspectie laat afgesleten hoektanden en zwartverkleurde tanden en kiezen zien. De knipkies 

(P4) in rechter bovenkaak is afgesleten of afgebroken waardoor er daar vrijwel zeker een periodontitis 

zal zijn. (Tandvleesontsteking naar kaakbot) 

Ook is een gingivitis en stomatis (ontsteking mondslijmvlies) beeld te zien. Het vangen en eten van 

prooien zal bijzonder pijnlijk of onmogelijk zijn geweest. 

Geen sporen van fracturen van schedel, wervelkolom. 

Bij het openen van de borst- en buikholte verder geen bijzonderheden te zien. Lever en longen zijn 

autolytisch maar lijken normaal geweest. Wel is de maag helemaal leeg. Macroscopisch geen 

afwijkingen aan de nieren te zien. Ook is het hart normaal van vorm. 

Het is een mannelijke otter van maximale leeftijd. 
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Bijlage 6: De waterkwaliteit van de Soestwetering, Nieuwe Wetering en 

Vechtdelta 
 

Waterkwaliteit van de benedenloop van de Soestwetering, de benedenloop van de Nieuwe Wetering en van de Vechtdelta 
(inclusief het Zwarte Water) in 2021 (Informatiehuis Water, 2022) 

   Soest-
wetering 

Nieuwe 
Wetering 

Vecht-
delta 

 Beoordeling (4 
klassen) 

 Chemie Chemie totaal       (Zeer) goed 

 Ubiquitaire 
stoffen 

PDBDE28, 47, 99, 
100, 153, 154 
Kwik (alleen in 
Vechtdelt 

     Matig 

 Niet-Ubiquitaire 
stoffen 

      Ontoereikend 

Ecologie Ecologie totaal       Slecht 

 Biologie totaal        

  Macrofauna     Beoordeling (2 
klassen) 

  Overige waterflora      Voldoet 

  Vis      Voldoet niet 

  Fytoplankton NVT NVT NVT    

 Fysische chemie        

  Fosfor       

  Stikstof       

  DIN NVT NVT NVT    

  Zoutgehalte       

  Temperatuur       

  Zuurgraad       

  Zuurstofverzadiging 
(sgraad) 

      

  Doorzicht NVT NVT NVT    

 Specifieke 
verontreinigende 
stoffen 

       

  Arseen       

  Barium       

  Seleen       

  Zilver       
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