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Bedreigingen voor de Otter in Nederland

Bart Nolet

Het voorkomen in de eerste

helft van deze eeuw

In 1940 werd door Brouwer de noodklok ge-

luid, toen uit zijn onderzoekingen bleek, dat

de Otter sterk overbejaagd werd. Hij schatte,

dat de stand tussen 1938 en 1941 van 200 tot

30 individuen was teruggevallen: de laatste

uitwassen van een klopjacht, die rond de

eeuwwisseling begonnen was. De Otter gold

als een hevige concurrent van debinnenvisse-

rij, welk misverstand vooralwerd gevoed met

verhalen over in overvolle kweekbakken te-

keer gegaan zijnde Otters.

De prooidieren zullen paniekerige en onge-

controleerde bewegingen blijven maken. De

predator beschouwt dit als een verzwakking

of verwonding van de prooi en zal in ge-

moedstoestand van jagen hierop telkens rea-

geren met het vangen (én doden) van de

prooi.

Ondertussen weet men wel beter: Otters zijn

er niet op uit, de vissers de mooiste vissen te

ontfutselen, ze vangen wat ze het gemakke-

lijkst kunnen pakken. Per dag is dit ongeveer

een halve kilo of zo’n vier vissen per Otter.

Wat de soortensamenstelling betreft, blijken

zij juist voornamelijk witvis te vangen, die in

de visserij als van minder belang tot onge-

wenst door concurrentiemet andere vissoor-

ten wordt beschouwd. Hoewel alleen grote

vissen (vanaf zo’n 20 cm) op de kant worden

gevonden, is het niet zo, dat Otters alleen

dergelijke grote vissen vangen. Het is een ge-

volg van het feit, dat de Otter deze grote vis-

sen minder gemakkelijk in het water weet te

nuttigen.

Toch vormen zijn een aanzienlijk aandeel; de

oudere vissen maken zo plaats voor de nieu-

we aanwas, zodat het totaal aan biomassa ge-

lijk blijft.

De Otter werd echter ook bejaagd om zijn

pels. Omdat de Otter geen onderhuids vet-

weefsel bezit zoals de Zeehond om de kou te

weren, moet deze isolerende functie geheel

De Otter is een sterk aan het water gebonden en voornamelijk visetende marterachti-

ge. Men zou denken, datzijn grootte (lichaam 60 - 90 cm, exclusief de staart van 40 -

60 cm) de Otter onmiskenbaar maakt, maar toch worden tegenwoordig vaak andere

bruine, rond en in het water levende, zoogdieren zoals de Mink (Amerikaanse Nerts),

de Beverrat of de Muskusrat voor Otters uitgemaakt.
Onmiskenbaar echter voor degene, die ooit werkelijk een Otter in het wild heeft mo-

gen aanschouwen, en dat zijn er slechts weinigen. Dit doordat de Otter —om men-

sen te mijden— voornamelijk ’s nachts leeft; maar vooral ook doorde sterke achter-

uitgang van deze diersoort.

Stempelplaats.

Foto: Ron Gaykema.
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worden vervuld door de beharing. Onder de

stevige, korte dekharen, die een niet-water-

doorlatende laag vormen, bevindt zich een

laag zijdezacht wolhaar.

Brouwer pleitte ervoor, dat met onmiddellij-

ke ingang de Otter in de Jachtwet zou wor-

den opgenomen en een, het gehele jaar du-

rende, schoontijd werd ingesteld. De sneeuw-

rijke winters van die jaren had de jacht op de

Otters, ondanks hun zeldzaamheid, niet

moeilijk gemaakt en het advies werd overge-

nomen. Restpopulaties bevonden zich in de

plassengebieden van Holland en Utrecht, in

de kreken van Zeeuwsch-Vlaanderen, de be-

ken van Noord-Brabant en in de Noordoost-

polder, die toen nog ongecultiveerd was en

waar in het westelijk deel zich plassen met

kwelwater bevonden.

Het voorkomen in de jaren

zestig (en zeventig)

In de jaren 1958 -
1962 verrichtten Van Wijn-

gaarden en Van de Peppel en landelijke in-

ventarisatievan de Otter. Hierbij werden vele

vissers, jagers, terreinbewakers en dergelijke

Fotoboven:

Visresten, (paling).

Foto onder:

Prentenin verse sneeuw (�), vergelijk de prenten met

de lensdop. Middelste veegis afkomstig van destaart.

Foto rechtsonder:

Prenten in smeltend ijs.

Foto’s: Ron Gaykema.
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gevraagd naar het voorkomen, aangevuld

met eigen waarnemingen van sporen. Het

bleek, dat de stand zich aardig hersteld had:

in het Gronings-Drentse merengebied en in

Midden- en Zuidwest-Friesland bevonden

zich goede populaties. Het voorkomen werd

ook geconstateerd in de Kop van Overijssel

en in de Randmeren; in de Utrechtse- en

Hollandse plassengebieden waren redelijke

aantallen aanwezig. Uit werk van J. Veen

(1975) bleek, dat het Noordhollandsepolder-

gebied, ten noorden van het Noorzeekanaal,
in de jaren zeventig weer een redelijke stand

herbergde. In 1960 werd de totale stand op

circa 300 individuengeschat.

Het huidige voorkomen

In 1981 is een landelijke ottercensus, opgezet

door de dienst Faunabeheer, van start ge-

gaan. De bedoeling is in korte tijd een over-

zicht te krijgen van het huidige voorkomen,

en dit dan door de jaren heen vrij continu te

volgen. De eerste resultaten zijn zeer zorg-

wekkend. Friesland en de Kop van Overijssel

bezitten waarschijnlijk nog redelijke popula-

ties, maar in Groningen, Holland en Utrecht

vindt men de Otter nog slechts sporadisch,

terwijl hij uit het zuiden van het land geheel

verdwenen is. Het al dan niet voorkomen in

de Randmeren en Oostvaardersplassen is nog

steeds onopgehelderd. Al met al ziet het er

echter naar uit, dat het herstel na de opname

Otterjager met otterspeer in de

Jaren dertig te Nieuwkoop.
Foto: Jan P. Strijbos.
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in de Jachtwet slechts van korte duur is ge-

weest. Ook elders in West-Europa wordt een

sterke achteruitgang geconstateerd, zoals in

Engeland, Duitsland, Denemarken, Zuid-

Zweden, Italië en Spanje. In veel landen is er

na de felle jacht in de eerste helft van deze

eeuw geen herstel meer opgetreden, zodat

Nederland, internationaalbezien, nog een re-

delijke stand bezat, die nu echter door ande-

re oorzaken sterk bedreigd wordt.

Oorzaken van achteruitgang
De achteruitgang van de laatste twee decen-

nia is van geheel andere aard: het betreft

voornamelijk de biotoop-vernietiging van de

Otter. De Otter staat aan het eind van een

voedselketen, en heeft daarnaast een groot

leefgebied (zo’n 10 km2
), zodat aantastingen

van het watersysteem spoedig hun weerslag

zullen hebben op zijn voorkomen. Andersom

geredeneerd, betekent dit, dat de Otter der-

gelijke aantastingen kan indiceren, en als het

topje van de ijsberg verdere negatieve ont-

wikkelingen van dien aard kan voorspellen.
Tot nu toe kunnen de hoofdoorzakenvan de

achteruitgang vrijwel alleen worden afgele-

zen aan parallellopende ontwikkelingen,

maar deze blijken in de verschillende streken

wel overeen te komen.

Waterregulatie

Zo is er de regulatie van de wateren, dienend

om het water zo snel mogelijk af te voeren,

uit met name akkerbouwgebieden. Dit komt

neer op kanalisatie, waarbij niet alleen de

loop, maar ook het profiel van beken en der-

gelijke wordt 'aangepast’. Om het noodzake-

lijke onderhoud te vergemakkelijken wordt

de vegetatie langs de oevers verwijderd, met

het gevolg, dat geschikte plaatsen voor een

leger gaan ontbreken; bovendienmarkeert de

Otter met behulp van reuksignalen zijn terri-

torium en trekroutes, en deze signalen wor-

den bij voorkeur onder de vegetatie aange-

bracht vanwege de duurzaamheid. Daarbij

komt, dat bij oeverwijzigingen en -onder-

houd dergelijke signalen vernietigd worden.

Meestal zal ook een afname van het voedsel-

aanbodte zien zijn.

Waterrecreatie

De enorme toename van de waterrecreatie

heeft behalve door de vervuiling van het wa-

ter door met name motorboten (zie hierna-

volgend), vooral ook invloed door de getrof-

Fotoboven:

Ingang van een leger onder met sneeuw bedekte strui-

ken.

Foto rechtsonder:

Loop vlak langs dewaterkant...

Foto’s: Ron Gaykema.



fen voorzieningen. Ook hier betreft het het

grotendeels vrijmaken van de oevers van

vegetatie vanwege de bereikbaarheid, waar-

door de verstoring bij het schaars worden

van goede dekking, ook overdag een grote

rol kan gaan spelen. Om afslag te voorkomen

en het aanmeren te vergemakkelijken, wor-

den veel oevers afgepaald, wat echter tot ge-

volg heeft, dat het voor veel zwemmende

zoogdieren en jonge vogels bijzonder moei-

lijk wordt, het water teverlaten.

Van één lokatie is bekend, dat deze afpaling
het de Otter onmogelijk maakte om een hol

in de oever te maken, een door de doorgaans

hoge waterstanden overigens zeldzaam ver-

schijnsel in Nederland.

Watervervuiling

De watervervuiling speelt ongetwijfeld ook

een belangrijke rol. Sinds halverwege de ja-

ren zeventig de waterzuivering op grote

schaal op gang kwam, begint het water wat

minder belast te worden door organisch af-

val, waardoor de visstand weer hersteld.

Maar zware metalen en gechloreerde koolwa-

terstoffen zijn met behulp van de conventio-

nale zuiveringsmethoden niet te verwijderen

en hopen zich in de voedselketen op. Zo ble-

ken de Otters uit Engeland hoge concentra-

ties dieldrin te bevatten (een stof, gebruikt in

de landbouw, die in het begin van de jaren

zeventig waarschijnlijk verantwoordelijk is

geweest voor de toenmalige achteruitgang

van de Buizerd in Nederland). Bij lokale po-

pulaties in Zweden vond men zeer hoge con-

centraties PCB’s (polychloor-bifenylen).
PCB’s komen vooral in het milieu via plas-

tics, verfstoffen, smeerolie en dergelijke. De-

ze PCB’s zouden wel eens een aanzienlijk

aandeel in de geconstateerde afname van de

visotterstand kunnen hebben.

Laboratoriumproeven met Minks, die fysio-

logisch nauw verwant met de Otter worden

geacht, hebben aangetoond, dat het voort-

plantingsvermogen snel daalt bij een gehalte

van 50 mg/kg in vet- en spierweefsel. Zich

nog voortplantende Zeehonden blijken en

PCB-gehalte van minder dan 80 mg/kg te

hebben. De in Otters vastgestelde concentra-

ties bedragen in Noorwegen (waar de Otter

nog floreert) gemiddeld 17 mg/kg, in Zwe-

den gemiddeld 120, met een maximum van

340 mg/kg. In elk geval zijn de Nederlandse

wateren, die in verbinding staan met de Rijn,

sterk vervuild met PCB’s.

Wegenbouw

Otters leggen elke nacht een tiental kilome-

ters af en ondernemenuitgebreide zwerftoch-

ten wanneer zij geen territorium bezitten.

Daarbij is de kans op het kruisen van wegen

groot, vooral op plaatsen waar onder een

brug over het water geen ruimte is, om langs

de waterkant doorte lopen. In zulke situaties

zal een Otter, die vaak langs het water loopt,

de weg moetenoversteken. Toch is het aantal

verkeersslachtoffers vanaf de jaren zeventig
uiterst gering, hetgeen eigenlijk het ergste

doet vrezen, indien men dit beschouwt als

een aanwijzing voor het nog aanwezig aantal.

Interspecifieke concurrentie?

Voor andere landen, zoals Engeland en Zwe-

den, wordt nog wel eens de enorme toename

van de Mink sinds het begin van deze eeuw

gezien als een oorzaak van de achteruitgang

van de Visotter via voedselconcurrentie.

Nadere analyse laatechter zien, dat deze ach-

teruitgang reeds plaatsvond vóór de toename

van de Mink; bovendien blijken in gebieden

waar beide soorten voorkomen, de Otters zo-
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Waarschijnlijke verspreiding bestaande Otter-populatie in

1979.

(Lutra lutra L.), in Nederland

omstreeks 1965.

De verspreiding van de Otter,

(Lutra lutra L.), in Nederland
omstreeks 1900.

(Lutra lutraDe verspreiding van de Otter, L.), in Nederland

omstreeks 1945.

De verspreiding van de Otter
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wel in het zomer- als in het winterseizoen de

voor vissen betere delen te bewonen en de

Mink te verdringen naar deperiferie. Het te-

genovergesteldelijkt dus eerder het geval, en

de expansieve uitbreiding van Mink, Mus-

kusrat en Beverrat in Nederland in de jaren

zeventig zou wel eens mede aan het verdwij-

nen van de Otter te wijten kunnen zijn. Voed-

selresten van Otters, bestaande uit Mink en

Muskusrat, zijn in elk geval bekend.

Te treffen maatregelen...

In oktober 1980 werd het Verdrag van Bern

door Nederland geratificeerd. Hierin wordt

de Otter genoemd onder de ’strictly protec-

ted fauna species’, dit zijn diersoorten waar-

van tevens de habitats beschermd zijn. Dit

houdt in, dat geen maatregelen mogen

worden genomen, die zulke gebieden aantas-

ten, tenzij er geen alternatieven zijn en dan

alleennog, indien er sprake is van een 'over-

weldigend publiek belang’. In zulke uitzon-

deringen behoort men deze bovendiennauw-

keurig te rapporteren. Het voortbestaan van

populaties mag door dergelijke uitzonde-

ringen in elk geval niet worden bedreigd.

Het is daarbij goed zich te realiseren, dat ge-

ïsoleerde populaties vroeg of laat tot verdwij-

nen gedoemd zijn, omdat zij te klein zijn

om negatieve invloeden als inteelt op te van-

gen, en afgezien daarvan, al té sterk afhanke-

lijk zijn van hun omgeving bijvoorbeeld, om

een, mogelijke volledige afsluiting van de

hoofdvoedselbron vis, door ijsvorming, te

kunnen ontlopen.

Er moet dus een beleid gevoerd worden, dat

gericht is op het handhaven van debestaande

ottergebieden in Nederland, in elk geval in

hun huidige staat, èn op de mogelijkheid tot

contact tussen deze gebieden.

...betreffendede otter-habitats

Voor wat betreft de invulling van de Groene

Schema’s betekent dit, dat de bevordering

van het recreatief medegebruik in het (poten-

tieel nationaal landschap) Hollands-Utrecht-

se veengebied geen amfibisch recreatie mag

betekenen, dit om de oevers te ontzien. Dat

elke uitbreiding van vaste of toeristische

standplaatsen rond de Kagerplassen en het

Braassemmermeer (Z.H.) afgewezen moet

worden. Dat het gebied rond de Wijde Ee

(F.) aangeduiddient te worden als een gebied

met een hoofdfunctie 'afwisselend landbouw

en natuur in kleinere ruimtelijke eenheden’

om verwijdering van dekkingsplaatsen en

sterke waterregulatie tevoorkomen.

Dat een toegedacht uitbreiding met 16.000

ligplaatsen voor plezierboten in de Randme-

ren voorafgegaan moet worden door een in-

ventarisatieonderzoek; pas aan de hand daar-

van kunnen beslissen, w4&r en hoeveel lig-

plaatsen men verantwoord denkt te kunnen

aanleggen. Met name omdat hier mogelijkhe-

den zijn, in het kader van het potentieel na-

tionaal landschap, aan de zuidoostoeverbuf-

Obstakels worden niet vermeden.

Foto: Ron Gaykema.
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ferzönes en voldoende dekking aan te bren-

gen.

Dat een uitbreiding in Zuidwest-Friesland

met 4.500 ligplaatsen ongewenst is, een uit-

breiding, die voortvloeit uit de constatering,

dat er een onderdruk (in bruto aantal vaar-

tuigen) in dit gebied zou zijn! Deze aandui-

ding is echter relatief van aard en alleen al uit

het feit, dat Zuidwest-Friesland de rugge-

graat van de Nederlandse otterstand vormt,

blijkt dat de vaargebieden niet zonder meer

met de Randstad vergelijkbaar zijn.

Dat de Gronings-Drentse meren ontzien die-

nen te worden met betrekking tot verdere

toename van water- en amfibische recreatie

en dat het Leekstermeer geheel wordt opge-

nomen in het potentiële nationaleLandschap

Noordenveld, en het Zuidlaardermeer in de

ten westen ervan geprojecteerde grote land-

schapseenheid.

Dat, met name nu de defensieplannen ter in-

richting van een militair oefenterrein in de

Lauwersmeer niet haalbaar blijken, de

Marne- en Kollummerwaard bij de grote een-

heid natuurgebied (het overige deel van de

Lauwersmeer) dienen te worden opgenomen.

Of dat van de Lauwersmeer als geheel een

Nationaal Park gemaakt wordt, waarover S.

Faber (CDA) vragen heeft gesteld in de Ka-

mer.

...betreffende de contactmogelijkheden
Om de noodzakelijke contacten tussen de di-

verse gebieden te kunnen waarborgen, is het

nodig, dat in het Westelijk Weidegebied

(N.H.) in de strook ten noorden van

Alkmaar brede (minstens 2 km) groenstroken

en mogelijkheden om de rijksweg te kruisen

(richels onder de duikers) aangebracht wor-

den, om aldus de aan weerszijden gelegenpo-

tentiële nationale landschappente verbinden.

Daarnaast betekent dit voor het Rijkswegen-

plan, dat de geplande uitbreiding van RW 32

(Meppel-Heerenveen) tot een vierstrooksweg

afgeraden moet worden en dat bij de in uit-

voering zijnde verbreding van RW 7 ter

hoogte van het Leekstermeer voorzieningen

in de vorm van rasters aangebracht moeten

worden (aldaar zijn reeds brede richels onder

debruggen over de vaarten aanwezig).

Vergelijking van ecologie van

Otter met ecologie van mens

Uit de verhalen over de schadelijkheid van de

Otter voor de visstand blijkt, dat deze schro-

melijk overdreven zijn, en mogelijk zelfs als

excuus voor de vervolging (om de pels) ge-

diend hebben. De ecologie van de Otter zou

de ecologie van de mens bedreigen, maar in

werkelijkheid waren deze onlosmakelijk ver-

bonden, zodat een beleid, gericht op de uit-

roeiing van deOtter, uiteindelijk de mens ne-

2 rijen otterprenten naast elkaar met bovenin glij-

spoor.
Foto: Ron Gaykema.

Tekening:
Marius Kolvoort.
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gatief beïnvloedde. Tegenwoordig ziet men

vaak weer het denkbeeld opkomen, dat men

moet kiezen tussen beide ’ecologiën’. Men

verliest daarbij uit het oog, dat watervervui-

ling niet alleen Visotters bedreigd, en dat al-

leen een beleid, dat streeft naar en slaagt in

het behoud van Otters aangeeft, dat men op

de goede weg zit.

Dit aspect blijkt ook duidelijk uit de econo-

mische schade, aangericht door met name de

Muskusrat, wiens opkomst mogelijk voorko-

men had kunnen worden, indien een stabiel

ecologisch evenwicht in de Nederlandsewate-

ren had geheerst.

In deelgebieden waar deze verwevenheid niet

zo duidelijk naar vorenkomt, blijkt vaak de

natuur als uitbreidingsmogelijkheid van de

intensivering te fungeren, zonder dat men

eventuele economische nadelen in de bereke-

ning betrekt. Wat te denken bijvoorbeeld

van de schade, aangericht door de steeds va-

ker voorkomende overstromingen van de

grote rivieren, die de snelle afvoer van het

water ten gevolge van de regulatie niet meer

kunnen verwerken?

En hoe groot zal depermanente economische

schadepost zijn, veroorzaakt door een 'ver-

pauperde natuur’, die niet meer self-running

is?

Het blijkt nog steeds noodzakelijk, de natuur

en de daarin levende planten en dieren een

stem te geven, zodat zij van zich kunnen la-

ten horen, want recht van spreken hebben ze.

Bart Nolet, secretaris afdeling Noord-Nederland van de Vereniging Das & Boom, Korreweg 31, 9714
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