Niet óf de otter komt,
maar hoe snel
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Tussen 2002-2008 zijn er 31 otters in Nederland uitgezet nadat de soort rond 1988 is uitgestorven. Inmiddels
weet de populatie zich goed staande te houden in de
Kop van Overijssel en Zuidwest-Friesland.
Met behulp van DNA-analyse uit verzamelde otteruitwerpselen is inmiddels vastgesteld dat de geschatte populatieomvang
zo’n veertig individuen betreft. Het aantal
verkeersslachtoffers neemt met de tijd toe;
een teken dat de populatie groeit en dat de
concurrentie in het gebied groter wordt,
waardoor dieren hun heil buiten de uitzetbiotoop moeten zoeken. Hier liggen dan
ook kansen voor een versnelde uitbreiding
van het otterverspreidingsgebied. Door
de oevers van waterwegen natuurlijker te
beheren (zie gedragscode waterschappen)
en daarnaast riskante verkeersknelpunten
voor otters aan te pakken, kan de sterfte
onder wegtrekkende dieren worden beperkt. Nu nog worden vele oeverranden integraal gemaaid in de winter. Hierdoor valt

de dekking voor otters weg en worden ze
gedwongen om dagrustplaatsen te zoeken
die niet langs oevers liggen zodat ze vaker
riskante wegen moeten oversteken.
Eind september 2008 werd een volwassen
otterwijfje doodgereden bij Doesburg op
zo’n 80 kilometer van de uitzetbiotoop.
Onderzoek toonde aan dat de otter, die
in 2002 in de Weerribben werd uitgezet,
recent jongen in de regio heeft geworpen.
Daarna werden rond Doesburg opnieuw
ottersporen aangetroffen. DNA-analyse
van de uitwerpselen toont aan dat er nog
minimaal twee nakomelingen van het
doodgereden wijfje rondlopen. Wie de
vader is en of die nog in de regio is, moet
nog blijken.
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De otterpopulatie heeft dus een stevige
voet aan de grond gekregen in Nederland
en breidt zich geleidelijk uit, maar - getuige Doesburg - soms ook met grote
sprongen. Het is dus voor de natte natuurgebieden in Nederland niet de vraag
óf de otter komt, maar hoe snel die komt.
Wees daarom voorbereid op zijn komst
en versterk de populatie daarmee in zijn
duurzaamheid.u
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Meer informatie: de Gedragscode van de Unie
van Waterschappen is te vinden op de site van
het ministerie van LNV: www.minlnv.nl, zoek op
‘gedragscode waterschappen’

