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Otters



(vooralsnog) 
grootste roofdier 
van Nederland!



Verder lezen…



Historische verspreiding van de otter

1900 1962 1965-1981

uit: Broekhuizen et al, 1992



Uitsterven otter

•Habitat vernietiging & versnippering

•Verkeer

•Visfuiken

•Vervuiling

•Bejaging

illustratie: Guy Troughton

Maar waarom de otter wel?....



 Otter is een specialist
 Gering voortplantingspotentieel
 Gifstoffen m.n. probleem in aquatisch milieu

Vos Wolf Otter

Gewicht 5‐8 kg 30‐50 kg 7‐12 kg

Voedsel knaagdieren, 

vruchten, aas

(grote) zoogdieren, 

aas

vis

Leefwijze solitair/paar paar/roedel solitair

Leeftijd seksueel 

volwassen

1 jaar 2 jaar 2 jaar

Worpgrootte 4‐8 3‐7 2‐3



Waarom herintroductie? 

Illustratie: M.A. Koekkoek:

‘Aan de Rivier’
Uitgeverij: De Vuurbaak - Wolters-Noordhoff

•Otter hoort bij ons 
landschap

•Mens verantwoordelijk 
voor uitsterven in NL

•‘Kroon’ op herstel van 
zoetwater natuur

•Verbinding met 
buurpopulaties binnen 50 
jaar waarschijnlijk



Herintroductie gebied (~200km2)

Verspreidingsgebied 
otter (1982-1988)

(from: Broekhuizen et al, 
1992)



Maatregelen

Hele ecosysteem profiteert!



Maatregelen

Hele ecosysteem profiteert!



Laagveenmoerassen

Foto’s: Ronald Messemaker, NM
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Laagveenmoerassen
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Laagveenmoerassen



Ambassadeur Otter



herintroductie

2002: start herintroductie (plan: 40 otters in 4-6 jaar)

2002-2008: 31 otters uitgezet

•Wildvang: Letland, Wit-Rusland, Polen

•Fok/opvang: Tsjechië, Zweden, Duitsland

man vrouw totaal

Wildvang 5 12 17

Fok/opvang 6 8 14

totaal 11 20 31



Spraints





Veldwerk impressie



De ijsperiode



Genetische monitoring

Communicatie via Spraints

~makkelijk te vinden

verzamelperiode: Oktober-Maart

•Otter specifieke DNA merkers

•~60% succesvol

•Correctie voor DNA fouten





Populatie ontwikkeling
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Stamboom



Verspreiding 2002-2005



Verspreiding 2006-2009



Verspreiding 2010-2012



Actuele verspreiding (2013)





Doodsoorzaken

Verkeer 90 (77%)
Ziekte 3
Bijtwond 1
Verdrinking 4
Muskusratval 1
Onbekend 18

Totaal (mrt-2013) 117



Dode otters 2002-2013: 117

Sterftekans subad ♂: 85%



Inteelt

02/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/10
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F = inteeltcoefficient



Inteelt bij F=10%
Eigenschap Soort Reductie (%) Referentie
Aantal nakomelingen 
per worp

Bruine beer 
(Ursus arctos)

-6.3 Laikre et al. 1996; 
Laikre 1999

Wild zwijn
(Sus scrofa)

-2.7 Laikre 1999

Wolf 
(Canis lupus)

-6.8 Laikre & Ryman 1991; 
Ellegren 1999; Laikre 1999

Levensduur Lynx 
(Lynx lynx)

-31.4 Laikre 1999

Muskusos 
(Ovibos moschatus)

-25.0 Laikre et al. 1997;
Laikre 1999

Wolf -10.8 Laikre 1999
Aantal nakomelingen 
per reproductief jaar

Muskusos -18.2 Laikre et al. 1997;
Laikre 1999

Wolf (gevangenschap)
Wolf (wild)

-6.4 
-18.0

Laikre & Ryman 1991;
Liberg et al. 2005;
Bensch et al. 2006



Risico…

Voortplanting Sterfte

Delicate balans bij de otter!



Aanbevelingen

…zijn afhankelijk van het type water(weg): migratiecorridoren of 
vestigings- en voorplantingswateren



Wegen

• Voorkom sterfte in voortplantingsgebieden

• De beste mitigerende optie is het 
terugbrengen van de verkeerssnelheid tot 
max 60 km/h middels infrastructurele 
maatregelen

• Toekomstig leefgebied: breng knelpunten 
in kaart en mitigeer ze.



Oeverranden

Maai oeverranden niet volledig kort, 
maar creëer elke ca 1 km een 
dagrustplaats.



Inteelt: korte termijn

Plaats enkele dieren bij 
om inteelt tegen te gaan 
en tevens zwervende 
dieren af te vangen

Focus op ten minste een 
tweede populatie om 
duurzame status te 
realiseren



Maps: www.otterzentrum.de

Map: Alterra

Inteelt: lange termijn (EHS)



Visfuiken

Voortplantingsgebied:

• Alle fuiken voorzien van een grid

Overige waterwegen:

• Fuiken niet gehele waterweg laten afsluiten

• Fuiken minimaal >10 meter uit de kant

• Keerwand niet tot aan de oever



Ongedierte bestrijding

• In bever/otter leefgebied bij voorkeur geen (vrijwel) volledig 
waterweg-blokkerende vangmiddelen

• Zeer terughoudend gebruik van klemmen in 
otter/bever/bunzing leefgebied



Overig

Monitoring van de populatie

• Ontwikkeling & status (NEM; CaLutra)

• Inteelt / vervuilende stoffen / bedreigingen

Meld de otter aan in Brussel (habitatrichtlijn)

Voortlichting & PR:

• Zorg dat bekend is bij betrokken
organisaties hoe voorbereid te zijn op de 
komst van de otter

• Website



Conclusies

De uitgezette otters doen het uitstekend!

DNA-Spraint methode is een zeer waardevolle onderzoekstechniek

Voortplanting >> sterfte 

Kleine populaties vatbaar voor inteelt >> risico!

Verkeer is de belangrijkste bedreiging voor de otter

Met eenvoudige maatregelen kan de groei van de populatie worden 
versneld



Sporen?

Meld ze (waarneming.nl of telmee.nl of via de zoogdiervereniging.nl) en 
volg de spannende ontwikkeling van deze soort!



Dankwoord

0031 (0) 317 485779

hugh.jansman@wur.nl

www.alterra.nl

© Alterra april 2013

Dank aan iedereen die aan dit project heeft 
bijgedragen!




