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De achteruitgang
van de Otter
in Nederland
De achteruitgang van de Otter
(Lutra lutra) in Nederland wordt
gedocumenteerd aan de hand van
de afname van het jaarHjkse aantal dood gevonden otters en de
inkrimping van het verspreidingsgebied.

B. A. Nolet &
V. Martens

De Otter heeft zich lange tijd in een
mystieke sfeer gehuld. Door hun gewoonte pas 's nachts de dichtbegroeide
oevers te verlaten om te gaan vissen, is
het onmogelijk otters direct te tellen.
Dit heeft geleid tot bizarre verschillen in
aantalsschattingen in het recente verleden (uiteenlopend van 15 tot 350 individuen!). Uiteraard was dit ook aanleiding
tot verschillen in mening over het acute
karakter van de bedreigde status van de
Otter in Nederland.
Een belangrijke bijdrage in deze
discussie is geleverd door het onderzoek
naar in Nederland dood gevonden (of
gedode) otters. De jaarlijkse aantallen
dood gevonden otters vormen een
weerspiegeling van de populatie-grootte
in het betreffende jaar en uit het verloop
van deze aantallen kan men de populatie-ontwikkeling afleiden. We vergelijken de (afgeleide) ontwikkeling zoals die
zich vanaf ongeveer halverwege deze
eeuw heeft voorgedaan met het populatie-verloop van otters in Engeland, en
met die van andere viserende toppredatoren (bovenaan de voedselketen) in Nederland, om aanwijzingen te verkrijgen
over de belangrijkste achterliggende oorzaken.
De plaatsen waar deze otters dood
/.ijn aangetroffen geven tevens een fragmentarisch beeld van het voorkomen
van otters in bepaalde gebieden. Dit
beeld kan gecompleteerd en geactualiï>i-erd worden door een gerichte inventarisatie van sporen van otters. Specifieke
sj-ioren zijn met name de uitwerpselen
waarmee otters hun leefgebied op opvallende plaatsen markeren, maar ook
prenten, vooral wanneer ze zich bevinden op ijs dat met een dun laagje
sneeuw is bedekt. We bespreken lokale
veranderingen van het verspreidingsgebied die tegelijkertijd met de populatieontwikkeling optraden, en proberen ook
deze in verband te brengen met achterliggende oorzaken.

gaarden & Van de Peppel (1964) verzamelde dood vondsten, die naar wij inschatten vrijwel volledig zijn vanaf omstreeks 1940.
In de tachtiger jaren hebben diverse deskundigen intensief naar sporen
van otters gezocht. Vanaf 1982 werden
alle vondsten van sporen, maar ook van
dode otters, met de daarbij behorende
lokaties systematisch ingezameld in het
kader van het project Faunistiek Zoogdieren Nederland. Gegevens van vóór
dat jaar hebben een meer incidenteel karakter en betreffen voornamelijk doodvondsten. De waarnemingen werden op
hun berrouwbaarheid beoordeeld en geklassificeerd door een deskundige commissie (Atlas van de Nederlandse Zoogdieren, in prep.). De verspreidingsgegcvens zijn ingedeeld in de perioden 19641981 en 1982-1987 om aan te sluiten bij
de inventarisatie van Van Wijngaarden
& Van de Peppel (1964, 1970). Hun
veldwerk beperkte zich vooral tot gesprekken met personen uit de terreinen.
Het hoge aantal dode otters rond
1940 (fig. 1) is het resultaat van een intensieve jacht in de sneeuwrijke winters
van die jaren, waarbij de otterstand werd
gedecimeerd van misschien 200 in 1938
(Brouwer, 1940) tot zo'n 30-50 individuen in 1942 (Van Wijngaarden & Van
de Peppel, 1970). In dat jaar werd de
jacht verboden (Brouwer, 1942), en trad
blijkbaar een herstel op tot het eind van
de jaren vijftig. Van Wijngaarden (1980)
schatte achteraf het aantal individuen
rond 1960 op zo'n 300.
Sinds de piek van 1958 is het jaarlijkse aantal dood gevonden otters echter
weer gedaald met bijna 10% per jaar.

aantal dode otters
per drie jaar

Mortaliteits- en verspreidingsonderzoek
De Vereniging Das en Boom heeft in opdracht van Staatsbosbeheer een inventarisatie verricht van alle vanaf 1965 dood
aangetroffen otters in Nederland. Het
betreffen vooral gemelde fuik- en
verkeersslachtoffers, en geprepareerde
exemplaren waarvan de doodsoorzaak
onbekend is (Van Moll & Christoffels,
1989). Wij hebben deze gegevens aangevuld met de eerder door Van Wijn-

Fig. 1. Aantal dood gevonden (of gedode)
otters in Nederland per drie jaar sinds 1940.
Bronnen: Van Wijngaarden & Van de Peppel (1964) en Van Moll & Christoffels
(1989).
Number of otters found dead (or killed) in
the Netherlands per three years since 1940.
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Fig. 2. Aantal otters gevonden per dag jagen door zes jachtgroepen in Engeland. In
de jaren vijftig werd nog ongeveer de helft
van deze otters vervolgens gedood, maar
dit aandeel nam in de jaren zestig geleidelijk af tot vrijwel nihil. Bewerkt naar: Chanin & Jefferies (1978).
Number of otters found per hunting day by
six hunting groups in England.

Opvallend is dat uit Engelse jachtstatistieken blijkt dat jachtgroepen aldaar
er ook sinds het eind van de jaren vijftig
steeds minder in slaagden tijdens hun
jacht otters te vinden (fig. 2). Dit valt samen met de opkomst van het bestrijdingsmiddel dicldrin in Engeland (Chanin & Jefferies, 1978), en aangezien er
soms hoge concentraties van dit bestrijdingsmiddel in de levers van otters aangetoond konden worden (Jefferies et al.,
1974) zagen deze auteurs dieldrin als de
belangrijkste oorzaak van de achteruitgang.

Duidelijk is dat de populaties in
de zeventiger of tachtiger jaren weer zijn
toegenomen, een trend die ook werd
waargenomen bij de Blauwe reiger (Ardea cinerea) (fig. 3b), hoewel deze soort
zeer gevoelig is voor strenge winters. De
toename is bij de zeehond echter het gevolg van immigratie vanuit Duitsland
(waar de jacht werd stopgezet) en van
een gerichte opvang (fig. 4b), en niet
het resultaat van een herstelde voortplanting. Er worden nog steeds te weinig
jongen grootgebracht om de sterfte teniet te doen (Reijnders, 1988).

Inkrimping van leefgebied van de
Otter
Na het herstel van de overbejaging kwamen er rond 1960 weer otters voor in
Groningen, Friesland en NW-Overijssel,
in het Utrechts-Hollands laagveengebied, en op sommige plaatsen in het Rivierengebied, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen (fig. 5a).
Over de periode 1964-1981 beschikken we slechts over een globaal
beeld, maar we mogen constateren dat
de Otter reeds verdwenen was uit het
zuiden van het land. Daarentegen kwamen er wel weer waarnemingen uit
Noord-Holland benoorden het Noord-
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Vergelijking met andere viserende toppredatoren
Hoewel de jacht op de betreffende soorten inmiddels verboden was, namen de
Nederlandse populaties van de visetende
Grote stern (Sterna sandvicensis) (fig.
3 a), Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
(fig. 3c) en Gewone zeehond (Phoca vitulina) (fig. 4a) sterk af vanaf het eind
van de jaren vijftig of begin van de jaren
zestig. Aangetoond is dat gechloreerde
koolwaterstof-verbindingen een belangrijke rol hebben gespeeld in de achteruitgang van deze drie soorten: bij Grote
stern en Aalscholver door acute vergiftiging met dieldrin respectievelijk PCB's
(polychloorbifenylen) (Koeman et al.,
1972), en bij de Gewone zeehond door
een verminderde voortplanting tengevolge van PCB's (Reijnders, 1986).
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Fig. 3. Broedpopulaties in Nederland van
a: Grote stern (Sterna sandvicensis), b:
Blauwe reiger (Ardea cinerea) en c: Aalscholver IPhalacrocorax
carbo)
(bron
CBS/RIN).
Breeding populations in The Netherlands
of a: Sandwich tem (Sterna sandvicensis),
b: Grey heron (Ardea cinerea) and c: Cormorant (Phalacrocorax carbo).
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Fig. 4. a: Aantal Gewone zeehonden
(Phoca vitulina) in het Nederlandse Waddengebied, b: Detail van de toename van
het aantal zeehonden met de berekende
bijdrage van immigratie (gestreept) en opvang (gestippeld) (Reijnders, 1988).
a: Number of Common seals (Phoca
vitulina) in the Dutch Waddensea area. b:
Detail of the increase in seal numbers with
the calculated contribution of immigration
(barred) and repatriation (dotted).
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Fig 5. De verspreiding van de Otter in Nederland, a: in 1946-1963, bewerkt naar Van
Wijngaarden & Van de Peppel (1964); b: in
1964-1981 (fragmentarisch); c: in 19821987 (data FZN). Zekere waarnemingen
zijn gedocumenteerde vondsten van dode
otters, uitwerpselen of prenten, waarschijnlijke waarnemingen zijn niet gedocumenteerde vondsten door deskundige
personen.
Distribution of the Otter in the Netherlands, a: in 1946-1963; b: in 1964-1981
(fragmentary); c: in 1982-1987.
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waarneming:
• zeker
° waarschijnlijk

zeekanaal (fig. 5b). In Noord-Nederland
kwamen er, behalve uit de hieronder genoemde kerngebieden, zekere waarnemingen uit de Noordoostpolder, het
merengebied in ZW-Friesland, het Wielengebied en aan de rand van het Drents
plateau langs het Koningsdiep, de Tjonger en de Linde.
In 1982-1987 beperkten de waarnemingen in Noord-Nederland zich echter tot de kerngebieden de Rottige
Meenthe, rond het Sneekcrmeer, de
Oude Venen, De Dcelen en het Gronings-Drentse merengebied (fig. 5c). In
Utrecht en Noord-Holland werden nog
steeds waarnemingen gedaan, maar zekere waarnemingen zoals doodvondsten
ontbraken. De laatste waarnemingen
van otters met jongen stammen uit 1983
toen zowel in De Deelen als in de Oude
Venen een Otter met twee jongen zou
zijn waargenomen (Martens, 1988; Van
Moll, pers. med.). De (voorlopig) laatste
sporen uit Noord-Holland stammen uit
1986 (Eijerman, pers. med.). Hetzelfde
geldt voor Groningen, waar reeds sinds
1983, het jaar waarin een dode Otter
binnenkwam die bij Warffum gevonden
zou zijn, nog slechts sporadisch sporen
werden aangetroffen. In Friesland en
NW-Overijssel werden de laatste sporen
uit de wijde omgeving van het Tjeukemeer gevonden in 1983 (na een fuikslachtoffer in het Nannewijd een jaar
eerder), in de Wieden en aan de
Lemsterhoek in 1985, in de Rottige
Meenthe in 1986 (toen het vijfde fuik- of
verkeersslachtoffer uit de tachtiger jaren
gevonden werd), bij de Leijcn ook in
1986, en bij de Zwarte en Witte Brekken
en in de omgeving van het Sneekermeer
in 1987 (Martens, 1988). Eerder was in

waarneming:
• zeker
o waarschijnlijk

1986 een Otter dood gevonden in de
Oude Venen en werd in 1987 in de
buurt van De Deelen een Otter doodgereden op de A7. Toch werden in de
Oude Venen en De Deelen sporen gevonden tot september 1988, de maand
waarin wederom een Otter werd doodgereden op de A7, ditmaal bij de Langweerderwielcn.

Terugblik
De achteruitgang van de Otter begon
rond dezelfde tijd als die van andere viserende toppredatoren. In tegenstelling
tot de vogels onder hen, herstelde de
Nederlandse zeehonden-populatie zich
niet 'op eigen kracht', maar dankzij immigratie en opvang. Terwijl het dicldrin-gehalte in vis nu lager is dan in het
begin van de zeventiger jaren, bleef het
PCB-gehalte onverminderd hoog. Hierdoor bleef de voortplanting van de zeehond verstoord. De Otter kon niet profiteren van immigratie of opvang, omdat
de verbinding met een andere populatie
van enige omvang ontbreekt en gerichte
opvang praktisch onhaalbaar is.
De Otter trok zich terug in de
loop van de jaren tachtig in enkele kerngebieden. Onverwacht bleek het slib
zelfs in deze gebieden sterk verontreinigd met PCB's, die zowel door inlaat
van Rijnwater als met de neerslag worden aangevoerd (Jonge Poerink & Huls,
1987). Het is daarom des te cynischer dat
de nekslag aan de polulatie moest worden toegebracht door fuikvisserij en verkeer. Tenzij een herintroductie gekoppeld wordt aan een ingrijpende milieuverbetering is de Otter in Nederland
mogelijk voorgoed in mystieke sferen
verdwenen.
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Summary
The decline of the Otter Lutra lutra in The
Netherlands.
The yearly number of otters found dead in
The Netherlands has dropped gradually since
1958.
If one assumes that this is representative for
the development of the population, it would
agree with the population-developments of
other fish-eating toppredators (at the end of
the food chain) in The Netherlands. The
populations of Sandwich tern (Stema sandvicensis), Cormorant (Phalacrocorax carbo)
and Common seal (Phoca vitulina) declined
in the same period as a result of acute poisoning or diminished reproducrion by accumulated organochlorines.
In the 1970's and 1980's the populations of
the latter species recovered, hut the otter
population further declined. However, the
seal population only increased by immigration and repatriation. Pup production was
still too low to outweigh mortality, because
of high levels of persistent PCBs in the seal's
food, the fishes. In the body fat of some otters from The Netherlands high levels of
PCBs were found too.
The distribution of the Otter in The
Netherlands shrank concurrently. In 19641981 no more otters were found in the south.
The otters disappeared remarkably fast from
the basin of the large rivers, although seemingly good otterhabitats were still present.
This basin is highly polluted.
In 1982-1987 signs of otters were only found
in some core areas, where also unexpectedly
high levels of PCBs weie discovered in the
bottoms. During the last few years otters
disappeared successivcly from these areas,
and mainly drowned in fykes or were killed
by traffic. However, we regard the environmental poUution by persistent organochlorines as the main causal factor. At
present it is even not sure if there are any otters left in The Netherlands.
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Otterhabitat in
Nederland
Jan Veen
Van Nederlandse wateren is nagegaan in hoeverre zij potentieel als
otterhabitat geschikt zijn. Hiertoe
zijn oever-, water- en voor-deotter-storende factoren onderzocht, alsmede de afstand tussen
de wateren onderling. Die gegevens zijn op een kaart van Nederland weergegeven. De als goed
gekwalificeerde gebieden blijken
sterk te correleren met waarnemingen betreffende otters in de
periode 1979-1987.

O m een overzicht te krijgen van het verspreidingsgebied van de Otter (Lutra lutra) in Nederland zijn in de periode
1983-1986 alle Nederlandse binnenwateren onderzocht, die bieder zijn dan 5
m en met een oppervlakte groter dan
5000 m^. Voor de beoordeling van een
water als otterhabitat zijn waarderingscriteria aangelegd, die in vier hoofdaspecten te onderscheiden zijn: de structuur en begioeiing van de oever, de aard
van het water, de mogelijke verstoringen, die op kunnen treden en de ligging
ten opzichte van andere wateren. Met
betrekking tot de oever is onder meer
onderzocht de steilheid, de wijze van afscherming, de aanwezigheid en hoogte
van o.a. bossages en riet. Het water is gekarakteriseerd door de parameters breedte, diepte, stroming, peilfluctuatie,
zoutgehalte en visstand. De intensiteit
van het recreatief gebruik, de mate van
aanwezigheid van bebouwing en de toegankelijkheid van het water voor publiek
zijn nagegaan om verstoringen voor de
Otter aan te geven. De onderlinge ligging van de wareren is direct van de topografische kaart af te lezen. Chemische
analyses betreffende water- en waterbodemkwaliteit zijn in dit onderzoek niet
verricht.

Indeling Nederland naar geschikt
habitat
Met behulp van de genoemde gegevens
is het mogelijk een onderverdeling van
Nederland te maken in 36 deelgebieden

