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Ottermaatregelen in Noord-Holland
Lutra lutra

Annemieke Bergfeld

Inleiding

Maar laten wij de positieve

draai op zichzelf beschouwen

en hopen dat deze niet stopt

als het directe gevaar voor de

mens is weggenomen.

Er zijn al heel wat nota’s ge-

schreven waarin verbetering

van het zoetwatermilieuwordt

nagestreefd. In een van deze

nota’s, het natuurbeleidplan,
staat de natte ecologische in-

frastructuur centraal. Om een

ecologische infrastructuur zo

optimaal mogelijk te laten

zijn worden aan deze struc-

tuur een of meer soorten ge-

koppeld. Deze soort moet re-

presentatief zijn voor de le-

vensgemeenschap en de eisen

die het dier of de plant aan

zijn leefmilieu stelt zullen die

van de andere soorten moeten

overkoepelen.

Voor de natte ecologische in-

frastructuur is de Otter een

bruikbare soort. De Otter

staat aan de top van de voed-

selketen van het zoete water.

Omgekeerd betekent dit dat

de Otter het grootste leefge-
bied nodigheeft (zie figuur 1).
Met andere woorden als wij
het watermilieu aanpassen

aan de eisen die een Otter aan

zijn leefgebied stelt, dan

wordt automatisch het leefge-
bied van vele andere aan zoet

water gebonden dieren en

planten verbeterd.

De Otter is dus een indicator-

soort; hij wordt ook wel ’de

ambassadeur van het zoete

water’ genoemd.Gaat het met

de Otter goed, dan zit het met

de kwaliteit van het water en

de oevers ook wel goed.
Vandaar dat zoveel planten

aan de Otter worden opge-

hangen, wat veelal in de titel

tot uitdrukking komt. Toch

moet met nadruk gesteld wor-

den dat deze planten niet be-

doeld zijn om een diersoort te

beschermen, maar dat het

gaat om het herstel en de be-

scherming van een hele levens-

gemeenschap.

De Otter Lutra lutra

De Otter behoort tot de fami-

lie Mustelidae, de marterach-

tigen. Het zijn solitair levende

dieren en over het algemeen,

ook in Nederland, nachtac-

tief. In Schotland is er een po-

pulatie dagactief, dat kan met

de rust in dat gebied te maken

hebben, maar ook de nacht/

dagactiviteiten van hun prooi-
dieren kunnen een oorzaak

zijn. In Schotland zijn de vis-

sen nachtactief en zijn daar-

door overdag makkelijker te

pakken te krijgen. De Otters

kunnen vijftien jaar oud wor-

den en ze zijn op één a ander-

half jarige leeftijd geslachts-
rijp. Jongen werpen en groot-

brengen is niet seizoengebon-

den; jongen kunnen in alle

maandenvan het jaar worden

waargenomen (bij een gezon-

depopulatie althans!). De Ot-

ter werpt drie tot vier jongen
in een zeer rustig, beschermd

hol. Ook de omgeving van het

hol moet aan strenge rusteisen

voldoen, aangezien zij er een

lange tijd zullen verblijven.
De jongen openen na 30 tot

35 dagen hun ogen en worden

tot twee maanden volledig ge-

zoogd. Pas daarna gaan de

jongen vast voedsel tot zich

nemen en komen ze af en toe

het hol uit. Op een leeftijd

van vier maanden gaan ze met

hun moeder mee om de tech-

niek van het jagen te leren en

zijn ze op dat moment niet

meer strikt gebondenaan hun

geboortehol. Ze blijven onge-

veer een jaar bij hun moeder.

De Otter is een viseter, 80 tot

90% van hun voedsel bestaat

uit vis. Zij hebben echter geen

onderhuids vet wat hen in het

water tegen koude beschermt.

De lucht in de donzige onder-

vacht houdt hen warm. Daar-

om ,is de pelsverzorging van

levensbelang; blijft deze ver-

zorging achterwege dan ver-

Het zoetwatermilieu mag zich tegenwoordig verheugen in

een algemene belangstelling. Een gevolg van het feit dat

de achteruitgang van de kwaliteit van het water nu ook

een bedreiging voor de mens wordt. Zuiveringsinstallaties
kunnen steeds regelmatiger de hoeveelheid vervuiling niet

meer aan en dan moet er gestopt worden met het inlaten

van water voor drinkwater.

Dat al zeer lang rietvogels niet voldoende nestgelegenhe-
den vinden, de Roerdomp zijn camouflagetruc niet

meer kan uithalen, de vissoorten zijn gereduceerd tot

slechts enkele in grote aantallen en dat de Otter Neer-

lands wateren, terecht, de rug heeft toegekeerd, werd niet

als alarmerend gezien.
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liest de pels zijn warmte-iso-

lerend vermogen en sterft de

Otter.

Zij leefgebied beslaat gemid-

deld 10 km 2

,
het leefgebied

van een mannetje kan dat van

twee vrouwtjes overlappen.
De oeverzone is een belang-

rijk gebied voor de Otter. Hij
maakt lange tochten langs wa-

teren om onder meer zijn leef-

gebied te inspecteren. Ook

voor het vinden van een part-

ner of open water in strenge

winters worden lange trek-

tochten ondernomen.

Verder worden de oeverkanten

door de Otters gebruikt als

communicatiesysteem. Door

middel van hun uitwerpselen

(’spraints’) en reuksporen

(’ottergeil’) maken zij hun

aanwezigheid bekend. De

spraints zetten ze het liefst af

op opvallende plekken.
De eisen die een Otter aan zijn

leefgebied stelt zijn, kort sa-

mengevat:

1. de oevers hebben een dichte

vegetatie van brede rietkra-

gen en laagblijvend struik-

gewas

2. de oeverkanten zijn flauw

oplopend om makkelijk in

en uit het water te komen

3. er moet goed viswater zijn:
twee tot drie meter diep,
helder en met een geva-

rieerde visstand

4. de aanwezigheid van een

aantal absolute rustplaat-

sen om hun jongen te wer-

pen en groot te brengen
5. een doorlopende oever-

berm onder bruggen
6. veilige oversteekplaatsen

bij kruisingen van wegen

7. schoon water en schone wa-

terbodems.

Plannen

Het ministerie van Land-

bouw, Natuurbeheer en Visse-

rij heeft een otterherstelplan

uitgebracht, waarin aanbeve-

lingen worden gedaan om tot

herstel van het leefgebied van

de Otter te komen (zie Huid

en Haar (8) : 4 191-196.

In het plan worden enkele

kerngebieden aangewezen; dat

zijn gebieden waar de moge-

lijkheden aanwezig zijn, al-

thans realiseerbaar zijn, voor

een otterpopulatie om zich te

kunnen handhaven. Eén van

deze kerngebieden is Noord-

Holland boven het Noordzee-

kanaal.

Bijna tegelijkertijd is met ge-

deeltelijke subsidie van de

provincie Noord-Holland een

otterplan uitgegeven waarin

de knelpunten en mogelijkhe-

den voor otterleefgebieden
worden aangegeven voor het

gebied boven het Noordzeeka-

naal. Als derde ligt er een re-

gionaal plan voor de Schager-

kogge en omgeving, waarin

niet alleen de knelpunten wor-

den aangegeven, maar tevens

oplossingen worden aange-

dragen. Deze drie plannen ge-

combineerd vormen een com-

pleet plan voor de ontwikke-

ling van een ecologische in-

frastructuur ten behoeve van

de levensgemeenschap van het

zoetwatermilieu in Noord-

Holland. Gelukkig heeft de

provincie zich niet beperkt tot

het uitbrengen van een plan,

maar heeft ze ook de eerste

stappen gezet om tot uitvoe-

ring te komen. Er wordt mo-

menteel een uitvoeringscom-
missie gevormd, waarin vele

organisaties betrokken zullen

worden. De te nemen maatre-

gelen zullen ten slotte ook

door vele organisaties moeten

worden uitgevoerd. De maat-

regelen behelsen aanplant van

struiken; aanpassingen bij we-

gen en bruggen; ontwikkelen

en stimuleren van ander oe-

ver- en waterbeheer; het

schoonmaken van het water

zelf, deels door het terugdrin-

gen van vervuilingsbronnen.
Iedere organisatie kan op zijn

eigen terrein zijn bijdrage le-

veren.

Sommige maatregelen vergen

geen extra financiëleoffers en

blijken door een andere ma-

Voedselpiramide en omgekeerde

leefgebied piramide.
Uit: Ringenaldus et al (1989).
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nier van denken haalbaar te

zijn. Als voorbeeld hiervan

kan het herstel van de oever-

beschoeiing aan het Waardka-

naal genoemd worden. In

plaats van automatisch beton-

nen elementen te gebruiken
heeft het Hoogheemraad-

schap Noordhollands Noor-

derkwartier zich laten voor-

lichten over natuurvriendelij-
ke mogelijkheden. Men heeft

gekozen voor een bescher-

ming met behulp van schans-

korven net er achter een pias-

berm met brede rietkragen.
De uitvoering kost geen cent

meer (het jaarlijks onderhoud

zal waarschijnlijk zelfs goed-

koper worden, omdat de nieu-

we rietkragen maar één keer

in de drie jaar gemaaid hoe-

ven te worden) en, voor de ot-

terwerkgroep uiteraard het be-

langrijkste, het kanaal krijgt

een ecologische waarde; voor

een zo belangrijke verbin-

dingszone een vereiste. Vele

mogelijke ottermaatregelen

zijn al gepubliceerd. Een rui-

me keuze voor oplossingen,

waarvan dus een groot aantal

niets meer vereist dan een

mentaliteitsverandering: een

andere kijk op onze omgeving

en een erkenning van een me-

degebruik door vele andere le-

vensvormen die gelijksoortige
rechten hebben als de mens.

Daarnaast zijn er ook veel

maatregelen die moeten ge-

beuren die wel veel geld gaan

kosten. Voorbeelden zijn na-

tuurbouwprojecten, het on-

derzpek naar en het opruimen

van vervuilde waterbodems,
het terugkrijgen van een goe-

de waterkwaliteit. Maar het

mag eigenlijk geen vraag zijn
of wij die gelden beschikbaar

willen stellen: voor een

schoon milieu met rijke na-

tuurwaarden dient de samen-

leving als geheel zijn verant-

woordelijkheid te dragen.

Otterwerkgroep

Noord-Holland

De otterwerkgroep is een af-

deling van de landelijke orga-

nisatie de Stichting Ottersta-

tion Nederland. De werk-

groep heeft Noord-Holland

als haar werkterrein. De doel-

stelling van de werkgroep is

het herstel van de levensge-

meenschap van het zoetwater-

milieu in Noord-Holland,

waarbij de, vrijwillige, terug-

keer van de Otter als ideaal

wordt gezien.
Om haar doel te bereiken pro-

beert de werkgroep invloed uit

te oefenen op het beleid in za-

ke het zoetwatermilieu. Ze

kan de knelpunten aangeven

en adviseren over de te nemen

maatregelen. Zonodig worden

er beheersplannen gemaakt.
Het daadwerkelijke uitvoeren

van de plannen en de maatre-

gelen wordt echter niet door

de werkgroep zelf gedaan. Er

kan bijvoorbeeld wel een be-

roep worden gedaan op de

stichting VNLB Noord-Hol-

land (Vrijwillig Natuur- en

Landschapsbeheer) indien de

omschakeling van traditioneel

beheer naar ecologisch beheer

moeilijkheden oplevert of als

er nog geen ervaring met eco-

logisch beheer is. Maar het

streven is, dat de betrokken

instelling of organisatie het

beheer uiteindelijk zelf gaat

doen.

In de aan te stellen commissie

die opdracht krijgt tot de uit-

voering van het provincieplan,
zal de otterwerkgroep zijn

vertegenwoordigd. Binnen de-

ze commissie ziet de werk-

groep grotemogelijkheden tot

het realiseren van een natte

ecologische infrastructuur in

Noord-Holland.

Wij hopen oprecht, dat deze

ecologische infrastructuur er

zal komen: Noord-Holland is

een provincie van water, is

zelfs voor het grootste deeluit

het water gepompt. Laten wij

onze wortels niet verder aan-

tasten en aan het herstel be-

ginnen, voor het welzijn van

vele soorten, niet in de laatste

plaats de mens.
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