Otter: opmars richting delta
In de delta met zoveel
water, ligt het voor
de hand dat de otter
zich er thuis voelt: een
echt waterdier met
een gestroomlijnd lijf,
zwemvliezen en een
lange stevige staart
als roer. Hij ziet er leuk
en aaibaar uit met zijn
volle pels en grappige
snoet, maar het is wel
een roofdier. De otter
eet voornamelijk vis,
maar ook amfibieën,
knaagdieren, wormen
rivierkreeften,
schelpdieren en grote
insecten. Zelfs in troebel
water kan een otter met
zijn gevoelige snorharen
zijn prooi vinden.
Door Caroline van der Mark,
ARK Natuurontwikkeling

De otter, die als gevolg van
(pels)jacht, watervervuiling,
verlies aan leefgebied en autoverkeer bijna uitgestorven
raakte, is bezig met een terugkeer. Dit is te danken aan
herintroductie vanaf 2002
in de laagveenmoerassen
in de Kop van Overijssel.
Vanuit hier verplaatsen zich
dieren naar Gelderland, Flevoland en Utrecht. In tegenstelling tot de altijd zwemmende bever volgt een otter

lopend de oever, waardoor
bruggen levensgevaarlijke
kruisingen opleveren. Door
onder bruggen loopplanken
of buizen te plaatsen kunnen
verkeersongelukken
voorkomen worden. In Gelderland en Limburg werken
het Wereld Natuur Fonds en
ARK Natuurontwikkeling

Sinds kort worden
er otters gezien in
Oost-Vlaanderen
met vele partners aan veiligheidsmaatregelen voor
otters en aan het bijplaatsen
van dieren. Dit is nodig om
een gezonde genetische basis te realiseren.
Een otter zien is lastig, hoewel ze best groot zijn, met
staart 80-150 cm en 10-12
kilo zwaar. De sporen zijn
wel goed te vinden en herkennen. Wissels en prenten
(looppaadjes en pootafdrukken) en uitwerpselen
(spraints die ruiken naar
levertraan) langs de oever
verraden hun aanwezigheid. In Zeeuws-Vlaanderen
kwamen otters tot eind jaren
‘70 voor, daarna raakten ze
hier uitgestorven. Sinds kort
worden er otters gezien in
Limburg en in Oost-Vlaanderen in het noordelijk deel
van de Zeeschelde, het deel
van de Schelde dat invloed
van het getij van de Noordzee ondervindt. Na een aantal ‘geruchten’ over otters in

Een otter zien is lastig, hoewel ze best groot zijn, met staart 80-150 cm en 10-12 kilo zwaar. De sporen zijn wel goed te vinden.
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oktober vorig jaar, is een fotoval geplaatst, waarmee op
18 december voor het eerst,
en in de weken daarna bijna
dagelijks, een otter werd gefilmd. Waarschijnlijk gaat
het op een plek om 2 jonge
otters en op een andere locatie om een ouder mannetje.
In de beelden valt op dat de
otters een zeer actief mar-

keergedrag vertonen, het
afbakenen van territorium
met geur. Dat wijst erop dat
ze al een tijdje goed thuis
zijn in het gebied. Wat een
verrijking van onze delta als
de otter hier weer leeft!
Kijk voor meer informatie op
www.ark.eu

De Delta, Wilder dan je denkt’

De 10-delige reeks ‘De Delta, Wilder dan je denkt’ toont
de spectaculaire natuur van de Zuid-Hollandse eilanden. Het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling zetten zich in voor een nog natuurlijker, klimaatbestendige en economisch vitale delta. De Nederlandse
delta is een voorbeeld voor delta’s wereldwijd vanwege
onze oplossingen voor veiligheid en natuurherstel.

