
24 HUID en HAAR 9 (1) 1990

Otteronderzoek in Zeeuwsch-
Vlaanderen
Lutra lutra

Harry Benschop

Indicator

De provincie Zeeland heeft

het initiatief genomen tot het

vorig jaar uitgevoerde onder-

zoek. Medewerking is ver-

leend door het consulent-

schap Natuur, Milieu en Fau-

nabeheer en de drie Zeeuws-

vlaamse waterschappen.

Overigens ging bij het onder-

zoek de aandacht niet in eer-

ste instantie uit naar het dier

zelf, als soort. De belangstel-

ling voor de Otter is vooral te-

rug te leiden op de indicator-

functie die het dier heeft. De

Otter stelt namelijk hoge ei-

sen aan zijn omgeving en is

dan ook een goede graadme-

ter voor de kwaliteit van het

milieu. De resultaten van het

onderzoek zullen worden ge-

bruikt bij de voorbereiding

van het eerste Zeeuwse water-

huishoudingsplan.

Het onderzoek

Bij het veldonderzoek is langs

oevers gezocht naar prenten

en uitwerpselen van Otters.

Daarvoor is Zeeuwsch-Vlaan-

deren ingedeeld in atlasblok-

ken van vijf bij vijf kilometer.

Binnen deze blokken is op

drie verschillendeplaatsen een

totale oeverlengte van ten

minste 600 meter afgezocht.
In totaal zijn negentien atlas-

blokken geïnventariseerd;

twee blokken lagen op Bel-

gisch grondgebied. Twee der-

de van de onderzochte oevers

was door Veen* gekarteerd als

'goed otterhabitat’.

Alleen prenten en uitwerpse-

len geven een betrouwbaar

beeld. Door hun formaat en

vorm en de aanwezigheid van

vijf tenen zijn de prenten van

De dichtstbijzijnde overgebleven
otterpopulaties bevinden zich op

honderden kilometers afstand in

Frankrijk, onder meer in Bretagne.

Foto: Addy de Jongh.

In het begin van deze eeuw zat in vrijwel elke kreek en

grote watergang in Zeeuwsch-Vlaanderen ten minste één

paar Otters. De Zeeuwsvlaamse Otters vormden één

groepmet de Otters in de kreken over de grens. Het totale

aantal dieren moet toen beslist boven de vijftig hebben

gelegen.
Na de oorlog was Zeeuwsch-Vlaanderen één van de vijf

gebieden in Nederland met een groep Otters. Hoe het er

in de afgelopen tien, vijftien jaar voorstond, is onduide-

lijk. Uit die jaren dateren slechts enkele zichtmeldingen.

Bij een vorig voorjaar verrichte inventarisatie zijn geen

sporen van Otters aangetroffen. Er moet dan ook aange-

nomen worden dat het dier volledig uit het gebied is ver-

dwenen. Ook in het aangrenzende deel van België wijst

niets er op dat daar nog Otters zitten.
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Otters, als ze vers zijn, onmis-

kenbaar. Uitwerpselen laat

een Otter achter op opvallen-
de plaatsen of langs de oever:

op boomwortels, stronken,

graspollen, stenen, landton-

gen, eilandjes of splitsingen

van waterwegen. Bij het syste-

matisch aflopen van de oever

kun je ze dan ook nauwelijks
missen.

De inventarisatie heeft niet al-

leen gegevens opgeleverd over

de Otter. Op een groot aantal

plaatsen zijn sporen van Bun-

zings gezien. Dit was het geval

op 32 van de 60 afgezochte

trajecten; deze lagen verspreid

over heel Zeeuwsch-Vlaande-

ren. Ook zijn op elf trajecten

sporen van de Hermelijn ge-

vonden. Waarschijnlijk zit op

enkele plaatsen ook de Ameri-

kaanse Nerts. Muskusratten

zijn vrijwel overal aangetrof-
fen.

Naast het veldonderzoek is

via navraag bij een aantal

mensen die veel in het veld

zijn (zoals vissers, muskusrat-

tenvangers en leden van de re-

gionale natuurbeschermings-

vereniging) geprobeerd inzicht

te krijgen in de vroegere ver-

spreiding en de achteruitgang

van de Otter. Ten slotte is ge-

probeerd recente meldingen te

verzamelen.

Aantallen

Gegevens over de Otter aan

het begin van deze eeuw zijn

schaars. Het lijkt er echter op

dat de Otters in het grensge-

bied met België in hogere
dichtheden voorkwamen dan

in de meer brakke kreken in

het noorden van Zeeuwsch-

Vlaanderen.

Vanaf het begin van de eeuw

is er veel gejaagd op Otters,
met als gevolg dat het dier

rond 1940 bijna volledig was

uitgeroeid. Door het minder

snel dichtvriezen van de brak-

waterkreken is de Zeeuws-

vlaamse otterpopulatie in de

strenge winters van 1940 en

1943 niet volledig uitgeroeid.
In 1942 is de Otter wettelijk

beschermd via opname in de

Jachtwet: zonder vergunning
mocht er niet meer op worden

gejaagd. In Zeeuwsch-Vlaan-

deren had men echter zo veel

last van Otters (vooral schade

aan de fuiken) dat de Otter na

1942 met vergunning mocht

worden bejaagd. In een aantal

Zeeuwsvlaamse gemeenten

bleef de jacht nog tot 1960

open. Het jachtseizoen liep

van oktober tot januari of fe-

bruari.

Na het begin van de jaren

zestig werd het aantal be-

trouwbare meldingen van Ot-

ters in heel Zeeuwsch-Vlaan-

deren plotseling zeer klein.

Enkele ondervraagde fuiken-

vissers zeggen sindsdien ook

nooi meer Otters te hebben

gezien. De laatste melding

(van een dode Otter) dateert

uit 1967: het dier werd gevon-

den in een fuik bij Overslag.

Aan de hand van de beschik-

bare gegevens lijkt de conclu-

sie gerechtvaardigd dat het

aantal Otters in Zeeuwsch-

Vlaanderen tot 1958 nog een

stijgende lijn liet zien. Na dat

jaar is de Otter zeer snel in

aantal achteruitgegaan. De

jacht heeft hierbij zeker een

rol van betekenis gespeeld,

maar ook op andere plaatsen
in Nederland, waar na 1942

niet meer legaal op de Otter is

gejaagd, is op het zelfde mo-

ment sprake van een sterke

achteruitgang.

Vermoedelijk heeft de vervui-

ling van het water door land-

bouwbestrijdingsmiddelen en

later met PCB’s bij het uit-

sterven van de Otter een

hoofdrol gespeeld. PCB’s ho-

pen zich op in de (visetende)

Otter en verkleinenzo het ver-

mogen tot voortplanting of

leggen het zelfs stil. In Fries-

land heeft het toegenomen

Mogelijke leefgebiedenvoor Otters

in Zeeuwsch-Vlaanderen. (uit Infor-

matiebladvan de Provincie Zeeland).
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autoverkeer vanaf het midden

van de jaren zestig de Otter

uiteindelijk de nekslag gege-

ven; in Zeeuwsch-Vlaanderen

heeft dit niet zo’n rol ge-

speeld: er waren toen al geen

Otters meer om doodgereden
te worden.

Alleen in de Vlaamse Kreek

(bij het dorpje Graauw) heb-

ben zich mogelijk nog één of

enkele Otters opgehouden na

1970. Uit deze omgeving ko-

men nog twee meldingen van

sporen uit het begin van de ja-

ren zeventig. De oevers van

deze kreek zijn bij de inventa-

risatie nauwgezet onderzocht:

twee kilometer oever is onder

de loep genomen, echter zon-

der enig resultaat.

Mogelijke leefgebieden

Uit het feit dat er geen Otters

meer in Zeeuwsch-Vlaanderen

en het aangrenzende Belgi-
sche krekengebied zijn aange-

troffen, mag worden gecon-

cludeerd dat de kwaliteit van

het water en het milieu er

sterk zijn achteruitgegaan. Op
zich zijn Zeeuwsch-Vlaande-

ren en het aangrenzende Bel-

gische krekengebied evenwel -

zo is bij het onderzoek geble-
ken - een geschikt gebied voor

Otters. Landelijk gezien zou

het een van de kleinere kern-

gebieden kunnen vormen. Er

hoeft niet te worden verwacht

dat de Otter weer vanzelf te-

rugkomt. In Nederland zijn

geen Otters meer. Ook in Bel-

gië is het dier bijna of geheel

uitgestorven. De dichtstbij-

zijnde overgebleven otterpo-

pulaties bevinden zich op

honderden kilometers afstand

in Frankrijk, onder meer in

Bretagne. Alleen door herin-

troductie kan de Otter in

Zeeuwsch-Vlaanderen terug-

komen.

Volgens de meest reële schat-

tingen zoudener in Zeeuwsch-

Vlaanderen en de Belgische

grensstreek ten hoogste 35 Ot-

ters kunnen leven. Eén Otter

heeft een leefgebied nodig van

ongeveer tien vierkante kilo-

meter. In dit gebied moet het

water dan wel schoon zijn, er

moet vis zitten en de oevers

moeten de Otter dekking kun-

nen bieden. Bovendien moe-

ten er binnen zo’n leefgebied

zeker twee a drie rustgebieden

zijn die geheel vrij zijn van

menselijke verstoring en ten

minste één gebied waar Otters

het gehele jaar door jongen
kunnen krijgen en grootbren-

gen.

In Zeeuwsch-Vlaanderen ko-

men acht gebieden van zo’n

25 km 2 in aanmerkingals leef-

gebied, in de Belgisch grens-

streek nog twee (zie het kaart-

je). In elk gebied kunnen twee

tot vijf Otters leven, maar

voor het zover is, moeten wel

eerst verscheidene beheers- en

inrichtingsmaatregelen wor-

den getroffen en tevens moe-

ten er tussen de leefgebieden

veilige trekroutes zijn.

Een van de vragen die opko-

men is of 30 tot 35 dieren een

levensvatbare populatie kun-

nen vormen. Want het is wel

duidelijk dat een uitwisseling
met andere potentiële leefge-
bieden in Nederland (bijvoor-

beeld de Biesbosch) niet echt

reëel is.

Diervriendelijke beschoeiing langs
het Waardkanaal bij Kolhorn, au-

gustus 1989.

Foto: Reindert Leguijt.



HUID en HAAR 9 (1) 1990 27

Als het maximaal toelaatbare

inteelteffect wordt gesteld op

één procent, moet een popula-
tie vijftig dieren groot zijn.

Dan kan voor een korte ter-

mijnoverleving van een aan-

vaardbare populatiegrootte

worden gesproken. (Voor lan-

ge-termijnoverleving wordt

een populatiegrootte van vijf-

honderd dieren als veilig be-

schouwd).

Een populatie van vijftig die-

ren is in Zeeuwsch-Vlaande-

ren hoogstwaarschijnlijk net

niet haalbaar. Er zou dan een

even groot gebied in Vlaande-

ren bij de verbetering van de

otterhabitat moeten worden

betrokken. De kans op inteelt

zou echter al afnemen als er

zeer incidenteel een Otter van

elders in Zeeuwsch-Vlaande-

ren komt. Een betere oplos-

sing lijkt vooralsnog om de

zoveel jaar Otters kunstmatig

uit te wisselen. In dat geval is

een populatie van 30 tot 35

Otters levensvatbaar. Voor-

waarde is wel dat het herstel

van de waterkwaliteit en de

otterhabitat met alle kracht

wordt aangepakt. Aan een

daadwerkelijke herintroductie

van de Otter in Zeeuwsch-

Vlaanderen wordt overigens

voorlopig nog niet gedacht.

Knelpunten
Om welke knelpunten gaat het

nu meer concreet? Om hierin

meer inzicht te krijgen, zijn

na de eerste inventarisatie van

vorig jaar drie deelonderzoe-

ken geëntamineerd.
In één ervan - uitgevoerd door

de Stichting Otterstation Ne-

derland - zijn de knelpunten
in de ecologische infrastruc-

tuur beschreven. Alle kreken

en watergangen die op het

kaartje binnen de tien moge-

lijke leefgebieden zijn nauw-

gezet aan een oordeel onder-

worpen. Dat heeft een gede-
tailleerd beeld opgeleverd van

plaatsen waar vegetatie langs
de oever ontbreekt, plaatsen

waar Otters moeilijk aan land

kunnen komen, niet te passe-

ren bruggen en stuwen en

soortgelijke knelpunten. Een

van de grootste knelpunten is

het Kanaal van Gent naar Ter-

neuzen dat Zeeuwsch-Vlaan-

deren in tweeën deelt. Bij veel

knelpunten is in het onder-

zoek aangegeven in welke

richting naar een oplossing

kan worden gezocht.

Ook is gekekennaar knelpun-
ten in de voedselvoorziening

of anders gezegd: zit er wel

voldoende vis. Daarvoor is

onder meer informatie inge-

wonnen bij deZeeuwsvlaamse

hengelsportverenigingen. Dat

heeft gegevens opgeleverd

over de soorten vis in de kre-

ken en watergangen en de uit-

zetactiviteiten van de visclubs.

In een derde onderzoek wordt

geprobeerd meer duidelijk-
heid te krijgen over de hoe-

veelheid PCB’s in Paling die

in de Zeeuwsvlaamse wateren

zitten. Paling is een belangrij-

ke voedselbron voor de Otter.

Dit onderzoek moet nog wor-

den afgesloten.

Wat de resultaten van de drie

onderzoeken betekenen voor

het (waterhuishoudkundig)

beleid, is nog niet duidelijk.

Het is de bedoeling dat er

hierin vóór de zomer meer

klaarheid is, zodat de resulta-

ten als een van de uitgangs-

punten voor het beleid kun-

nen worden ingébracht in het

provinciale waterhuishou-

dingsplan.

Ir. H.J.M. Benschop, provincie Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Vleermuisbescherming

(Chiroptera)

In vooral de jaren tachtig
heeft de bescherming van

vleermuizen in Nederland

concreet vorm gekregen. Als

vervolg op de wettelijke be-

scherming van vleermuizen

heeft een voorlichtingscam-

pagne van de rijksoverheid ge-

leid tot beschermingsmaatre-

gelen door overheden en par-

ticulieren. In een nota gewijd

aan vleermuisbescherming

geeft het ministerie van Land-

bouw enVisserij een overzicht

van de verrichte activiteiten en

de huidige stand van zaken.

De nota bevat aanbevelingen

voor de bescherming van

vleermuizen. In veel gevallen
kunnen met behulp van gerin-

ge ingrepen en zonder veel ex-

tra kosten voorzieningen wor-

den getroffen die vleermuizen

een goedonderkomen bieden.

Tevens zal ter ondersteuning

van het beschermingsbeleid

het wetenschappelijk onder-

zoek aan vleermuizen door de

rijksoverheid weer ter hand

worden genomen. Daarbij
wordt aan het Rijksinstituut

voor Natuurbeheer een cen-

trale rol toebedacht. Ook zal

worden bevorderd dat de uit-

voering van het gebied voor

vleermuizenbescherming,

waaronder voorlichting en

educatie, in samenwerking

met de particuliere natuurbe-

schermingsorganisaties en

vleermuisdeskundigen op

provinciaal niveau gestalte

krijgt.
Ministerie van Landbouw en Vis-

serij; Vleermuisbescherming, he-

den, toekomst. 27 bladzijden, 1

grafiek, 1 tabel (1988).

Uitg.: Ministerie van Landbouw

en Visserij. Direktie Natuur, Mi-

lieu en Faunabeheer. ’s-Graven-

hage.

* Veen, J„ Otterhabitat in Nederland, Jachtfonds, Directie Natuur, Milieu, Faunabeheer, Den Haag 1987.


