


De opmars van de otter

Het gaat beter met de otter in Nederland. Vanuit het noorden 

en oosten verspreidt de otter zich steeds verder over het land. 

Inmiddels zijn er in Brabant ook ottersporen gevonden!

Eind vorige eeuw stierf de otter in Nederland uit door versnip-

pering van leefgebieden, visfuiken, verkeer en vervuiling. Begin 

deze eeuw werd de otter opnieuw uitgezet. In Nederland leven 

nu ongeveer 300 otters. Er wordt hard gewerkt aan het herstel 

van leefgebieden en waterkwaliteit. 

De otter

Otters kunnen heel goed zwemmen. Ze hebben zwem-

vliezen tussen hun tenen, waardoor ze snel door het 

water kunnen bewegen.

Als ze duiken kunnen otters hun oren en neusgaten 

afsluiten. Met behulp van hun snorharen kunnen ze in 

modderig water en in het donker jagen. Daarmee voelen 

ze het water bewegen als er vissen langs zwemmen. 

Otters eten voornamelijk vis. Maar ook kikkers, krab-

ben, schelpdieren en vogels 

lusten ze wel. Eigenlijk alles 

wat op en rond het water 

leeft.

In het project ‘Welkom otter’ werkt ARK

Natuur ontwikkeling samen met de gemeenten 

’s-Hertogenbosch, Oss en de Waterschappen Aa

en Maas en De Dommel om Brabant voor te 

bereiden op de komst van de otter.

Welkom otter
in Brabant

Poep
Otters bakenen hun territorium 

af met stinkende uitwerpselen: 

spraints. Die leggen ze op duidelijk 

zichtbare plekken, bijvoorbeeld op 

een vlonder. Spraints ruiken naar vis, 

en je vindt er ook vaak kleine stukjes 

visgraat of schubben in.

Ga op zoek naar sporen

De kans dat je een otter ziet is klein. Het zijn 

schuwe dieren en ze zijn meestal 's nachts actief. 

Maar hun sporen kun je misschien wel vinden!

Helaas sterven er veel otters als gevolg van aanrijdingen in 

het verkeer. Om ervoor te zorgen dat otters veiliger door de 

provincie kunnen trekken, worden er nu loopplanken onder 

bruggen en faunatunnels onder wegen aangelegd.

Een goed leefgebied voor de otter

Voor otters zijn natuurlijke oevers net zo belangrijk als een 

goede waterkwaliteit. Ze lopen ‘s nachts ook vele kilometers 

over land. Otters zijn nachtdieren. Overdag slapen ze op een 

beschutte plek langs dichtbegroeide oevers. Ze moeten op het 

land voldoende dekking hebben en voldoende rust. 

De natuurgebieden rond ‘s-Hertogenbosch vormen samen De 

Groene Delta en zijn mogelijk een goed leefgebied voor de otter. 

De Groene Delta kan voor otters ook een verbinding zijn naar de 

Dommel en de Aa en naar andere natuurgebieden in de regio. 

Ook rondom Oss zijn er potentiële gebieden te vinden voor de 

otter. Ga eens op pad in een mooi gebied zoals de Moerputten, 

de Diezemonding of de Maasuiterwaarden, bijvoorbeeld de 

Diedense Waard en de Hemelrijkse Waard.

Vraatsporen
Van grote vissen wordt meestal 

alleen de buik gegeten. Van kleinere 

vissen worden alleen de schubben 

op de oever teruggevonden.

Wissels
Dit zijn de vaste looproutes van ot-

ters. Ze ontstaan doordat de otters 

steeds de kortste afstand tussen de 

waterstromen lopen.

Pootafdrukken
De beste kans om pootafdrukken te 

vinden is langs modderige of zande-

rige oevers of in de sneeuw. Soms 

is een sleepspoor van de staart te 

zien. De pootafdrukken van otters 

lijken op die van honden, maar bij 

otterafdrukken zie je meestal vijf 

tenen. Bij honden zie je maar vier 

tenen. Ook zitten bij een otterafdruk 

de teennagels vast aan de tenen!


