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Inleiding  
Ook in 2015 werden de Otters in De Onlanden zo goed mogelijk in de gaten gehouden 

door een groep vrijwilligers. Zij zochten sporen en spraints, plaatsten camera’s en gingen 

achter meldingen van dode Otters langs de A7 aan. Deze vrijwilligers wisselden de 

informatie die ze verzamelden regelmatig uit. Ook kwam er af en toe informatie binnen 

via derden; mensen die toevallig ‘iets’ gezien of gehoord hadden. Analyse van de spraints 

die verzameld werden voor DNA-onderzoek leverde ook informatie over aantal en 

geslacht van de Otters in De Onlanden. Al deze informatie is gebruikt om in dit rapport 

een overzicht te geven van de ontwikkelingen in de otter-populatie in De Onlanden in 

2015. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen buiten dit gebied, 

die van invloed kunnen zijn (geweest) op wat er in De Onlanden gebeurd is, of in de 

toekomst nog gaat gebeuren. Hoe het de Otters in De Onlanden verging tot aan 2015 is 

te lezen in een voorgaand rapport (van Boekel et al. 2015).  

 

Ontwikkelingen in De Onlanden in 2015 

In de winter van 2014/15 werden weer veel spraints van de Otters verzameld in en rond 

De Onlanden. Uit analyse van het DNA in deze uitwerpselen bleek dat minstens vier 

verschillende Otters in en rond het gebied aanwezig waren (zie Kaart 1).  

 
Kaart 1: vindplaatsen van spraints (geel) van diverse Otter individuen (NB nummers) in en rond De Onlanden 
in de winter van 2014/15 en vindplaats (rood) van de dode Otter in 2014 (bron: Alterra, Wageningen). 

 

Elke Otter kreeg van Alterra een uniek identificatienummer, beginnend met NB 

(newborn). Van één vrouwtje (NB265) was het DNA ook in de vorige winter al gevonden 

in De Onlanden. De andere drie Otters kwamen nog niet in de database van Alterra in 

Wageningen voor. De herkomst van deze dieren was niet te achterhalen, maar het waren 

zeer waarschijnlijk nakomelingen van Otters uit de Nederlandse populatie. Het geslacht 

van één van de nieuwe dieren (NB353) was niet meer uit het DNA te bepalen. De andere 

nieuwe Otters waren een mannetje (NB351) en een vrouwtje (NB354). De spraint 

waaraan vrouwtje NB354 geïdentificeerd werd, kwam van een locatie ver buiten De 

Onlanden (zie Kaart 1). Het kan dus zijn dat dit dier geheel buiten De Onlanden leefde. 

Van het mannetje NB351 werden zowel in als buiten De Onlanden spraints gevonden.  
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Uit de gegevens van Alterra bleek ook dat de Otter die in 2014 dood gevonden was langs 

de A28 (zie van Boekel et al. 2015) uit De Onlanden afkomstig was. Dit mannetje had in 

de winter van 2013/14 in het gebied geleefd. 

Uit het speurwerk naar sporen en spraints in 2015 werd al snel duidelijk dat de Otters 

ook dit jaar het hele gebied van De Onlanden gebruikten. Ook rondom De Onlanden 

werden regelmatig spraints van Otters gevonden. Alle locaties waar in 2015 spraints of 

andere sporen van Otters gevonden zijn, staan aangegeven in Kaart 2. 

 

Kaart 2: alle locaties in en rond De Onlanden waar in 2015 sporen, spraints, wissels, prooiresten, 

camerabeelden en zichtwaarnemingen van Otters gevonden of gemeld zijn. Voor betekenis witte, zwarte en 
gele stippen, zie tekst. 

 

De meeste activiteit van Otters in De Onlanden werd in het deel ten westen van het 

Peizerdiep gevonden. Dat zou kunnen betekenen dat hier meer/vaker Otters aanwezig 

waren. De vele slenken en plassen maken dit deel van De Onlanden inderdaad tot een 

goed leefgebied voor Otters. Onder alle bruggen en op veel plekken langs oevers van 

grotere wateren waren hier spraints of andere sporen te vinden. Een aantal duidelijke 

wissels toonde aan dat de Otters regelmatig de kortste route over land namen, 

bijvoorbeeld tussen het Peizerdiep en het Langmameer, of tussen de Rodervaart en de 

Bolmert (witte stippen in Kaart 2). In de Peizermaden, ten oosten van het Peizerdiep, zijn 

slechts twee belangrijke wateren te vinden, het Eelderdiep en de Gouw. Beide wateren 

werden regelmatig bezocht door Otters. Daarbuiten werden heel weinig sporen 

gevonden. Meest opvallend was een spraint op het fietspad van de Zanddijk (gele stip in 

Kaart 2). Een teken dat een Otter zich over het droge verplaatst had. De spraints die ten 

oosten van De Onlanden in de Piccardthofplas en bij het Paterswoldsemeer gevonden 

werden, duiden mogelijk op uitstapjes van Onlanden-Otters. Het aantal spraints was hier 
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Otterspraint op het fietspad 
van de Zanddijk.  

 

 

 

 

niet groot genoeg om te veronderstellen dat dit 

gebied een ‘eigen’ Otter had. Ook ten noorden 

van De Onlanden, langs het Hoendiep, bij 

Lettelbert en in de Drie Polders werden spraints 

gevonden. Deze sporen zouden ook afkomstig 

kunnen zijn van Onlanden-Otters, maar het is 

niet uitgesloten dat in het Westerkwartier 

andere Otters actief waren. De spraints die ten 

zuiden van De Onlanden langs het Peizerdiep 

werden gevonden, zijn ongetwijfeld wel 

geproduceerd door een Onlanden-Otter. 

 

Otters in noord-Drenthe in 2015 
Niet alleen in en rond De Onlanden werd in 2015 naar sporen van Otters gezocht. Ook in 

en rond het Fochteloërveen, de Drentse Aa en het Zuidlaardermeer waren speurders 

actief. Ook dit speurwerk leverde veel plekken op waar Otters aanwezig waren. In het 

Fochteloërveen en de bovenlopen van het Peizerdiep werden regelmatig Otters met 

wildcamera’s gefilmd. Hier was een populatie van meerdere Otters aanwezig. Bij het 

Zuidlaardermeer werden in 2015 drie verweesde Ottertjes uit Fryslân uitgezet (hun 

moeder was doodgereden). Later bleek er ook een ‘wilde’ Otter aanwezig te zijn. In het 

gebied van de Drentse Aa en de Hunze werd ook activiteit van Otters gevonden. Mogelijk 

waren dit de dieren die ook bij het Zuidlaardermeer actief waren. Het was echter zeer 

lastig om hierover op basis van sporen en camerabeelden iets te kunnen zeggen. Nieuwe 

DNA analyses moeten meer duidelijkheid brengen over aantallen en verspreiding van de 

Otters in noord-Drenthe. 

Uit alle waarnemingen van sporen en van beelden op camera’s blijkt dat de Otter in 2015 

een vaste bewoner van noord-Drenthe geworden is. De grootte van de populatie is 

slechts bij benadering in te schatten, omdat het aantal waarnemingen daarvoor, ondanks 

de inspanning van alle vrijwilligers, te gering was en niet het hele gebied even goed 

onderzocht werd. Een voorzichtige schatting is dat het aantal Otters in noord-Drenthe 

tussen de vijf en tien ligt. 

 

Jonge Otters in De Onlanden 
De noord-Drentse otterpopulatie werd in 2015 in ieder geval uitgebreid door de geboorte 

van twee Otters in De Onlanden. De eerste aanwijzingen dat er mogelijk ‘iets aan de 

hand’ was, kwamen al in het voorjaar. Half april werd door Luut de Jong een Otter 

gefilmd die overdag lag te slapen in het gras langs een sloot. Het ging om een erg klein 

dier, mogelijk dus een jonge Otter. Begin mei werden door Bernard Versloot ’s morgens 

vroeg spelende Otters waargenomen in een bosje in het Matslootgebied. Hiervan werden 

geen opnames gemaakt, dus het bleef onduidelijk of het om jonge Otters ging. Maar op 

12 juni wist Henk Kiers wel foto’s te maken van 

twee Otters bij het Hoge Bruggetje in het 

Matslootgebied (zie foto hiernaast). Hoewel de 

foto’s geen volledige zekerheid gaven over de 

soort (want alleen onderduikende dieren te zien), 

werd het vermoeden zeer sterk dat er jonge 

Otters in De Onlanden aanwezig waren. Op 10 

juli zag Paul Berghuis ook twee onderduikende 

Otters op dezelfde plek en op 14 juli wist Martijn 

Bot dan eindelijk één van de jonge Otters 

herkenbaar in beeld te brengen, weer bij het 
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Hoge Bruggetje. Daarna bleek dat de jonge Otters, samen met hun moeder, op 12 juli al 

gefilmd waren door één van de camera’s in het gebied. Op de camerabeelden was te zien 

dat de jonge Otters al flink groot waren (zie foto op titelblad van dit rapport).  

Jonge Otter bij het Hoge Bruggetje in het Matslootgebied, 14 juli 2015 (foto: Martijn Bot) 

 

De Jongh (1995) meldt dat de draagtijd bij Otters 9 weken is, dat de jongen na 2 tot 2,5 

maand het nest verlaten en dat ze na 4 tot 5 maanden zelf vis kunnen vangen. De 

waarneming in De Onlanden van vrij grote jongen half juli 2015 zou dus betekenen dat 

deze jongen in eind 2014 of begin 2015, waarschijnlijk ergens in het Matslootgebied, 

geboren moeten zijn. Mogelijk is het vrouwtje NB265, dat al twee jaar in De Onlanden 

leeft, de moeder. De vader zou NB351 kunnen zijn, het mannetje waarvan het DNA in de 

voorgaande winter in de omgeving van het Leekstermeer gevonden was. De Otter die in 

april 2014 dood gevonden werd langs de A28 kan de vader in ieder geval niet geweest 

zijn. 

De jonge Otters in De Onlanden werden nog tot half augustus samen optrekkend gefilmd 

door de camera’s. Daarna zijn ze niet meer samen in beeld gezien. Mogelijk zijn de jonge 

Otters toen ook uit het gebied verdwenen. In ieder geval konden ze op de 

camerabeelden niet meer onderscheiden worden van de andere Otters in het gebied. 

Hopelijk duiken ze in de toekomst op in de DNA database van Alterra, zodat duidelijk 

wordt waar de jongen gebleven zijn. 

 

Bedreigingen voor de Otters 
Landelijk vormt het autoverkeer de grootste bedreiging voor Otters. Elk jaar worden 

tientallen Otters gedood als ze proberen een weg over te steken. Daarnaast verdrinken 

Otters soms in visfuiken. In De Onlanden bleken de Otters in 2015 weer goed gebruik te 

maken van de vele faunapassages die onder de hoofdwegen aangebracht zijn. De 

meldingen die binnen kwamen over vermeende dode Otters langs de A7 bleken allemaal 

andere dieren te betreffen. Het knelpunt bij De Horst/Westerhorn (zwarte stip in Kaart 

2), waar het Eelderdiep onder een drukke weg door gaat, werd begin 2015 goed 

opgelost. Deze nieuwe faunapassage bleek al snel gebruikt te worden door een Otter. 

Ook later in het jaar werden hier af en toe spraints gevonden.  
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Zolang de Otters in De Onlanden de faunapassages blijven gebruiken, zijn binnen het 

gebied dus geen knelpunten te verwachten. Het uitzetten van illegale fuiken blijft 

uiteraard wel een risico. Ook in 2015 werd nog een fuik in het Leekstermeer gevonden en 

verwijderd. 

De knelpunten buiten De Onlanden werden ook in 2015 nog niet opgelost. Voor een 

gezonde otterpopulatie is het van belang dat de dieren kunnen migreren tussen 

verschillende leefgebieden. Dit helpt om inteelt te voorkomen en maakt uitbreiding van 

het leefgebied en daarmee groei van de populatie in Nederland mogelijk.  
 

De nieuwe faunapassage bij De Horst/ 
Westerhorn, september 2015 

 

 

De belangrijke verbinding tussen De 

Onlanden en het Zuidlaardermeer-

gebied is echter nog steeds 

geblokkeerd. Het grootste obstakel is 

de A28. Al jaren strijden natuur-

organisaties voor de aanleg van 

goede faunapassages onder deze 

snelweg, die voor alle zoogdieren een 

dodelijk gevaar betekent. In 2015 

kwam er eindelijk beweging vanuit 

de betrokken bestuurlijke partijen en 

werd een overleg opgestart dat tot 

een, voor iedereen acceptabele, 

oplossing moet leiden. Hopelijk 

worden in 2016 knopen doorgehakt 

en komen er goede faunapassages 

die de ‘Berlijnse Muur’ op de A28 gaan omzeilen. 

Voor het andere grote knelpunt tussen De Onlanden en het Zuidlaardermeergebied, de 

Meerweg tussen Haren en Paterswolde, lijkt een goede oplossing helaas nog ver weg.  

 

De Ottergroep 
Zonder de vele ‘spoorneuzen’ in en rond De Onlanden zou het niet mogelijk zijn om de 

Otters in dit gebied goed te volgen. Stichting Natuurbelang De Onlanden is dan ook 

dankbaar voor de hulp die ze gekregen heeft en nog steeds krijgt bij het verzamelen van 

de gegevens die in dit rapport zijn verwerkt. De volgende personen hebben daaraan 

bijgedragen (in alfabetische volgorde): 

Harry Bosma (muskusrattenvanger Wetterskip Fryslân) 

Jacob de Bruin (beheerder Natuurmonumenten) 

Maaike de Goeij (vrijwilliger Natuurmonumenten) 

Alwin Hut (beheermedewerker Het Groninger Landschap) 

Luut de Jong (muskusrattenvanger waterschap Noorderzijlvest) 

Hendrik Koops (muskusrattenvanger waterschap Noorderzijlvest) 

René Oosterhuis (rayonbeheerder Het Groninger Landschap) 

Aaldrik Pot (boswachter Staatsbosbeheer) 

Tonnie Sterken (vrijwilliger Staatsbosbeheer en 

       Natuurmonumenten) 

Michel Wijnhold (vrijwilliger Sovon) 

Bertil Zoer (Coördinator Otter-netwerk in 

          provincie Drenthe) 

Vrijwilligersteam Lettelberterpetten 

  (Het Groninger Landschap) 

 
Kenmerkend prooirestant van 

een Otter: de rug van de vis is 
opgegeten (foto Michel Wijnhold). 
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Video materiaal: 
Het aantal films van de Otters in en rond De Onlanden op Youtube groeit elk jaar. 

Hieronder staat een selectie van de meest recente beelden en de leukste video’s uit 

eerdere jaren. 

 

Beelden Het Groninger Landschap: 

Verweesde Otter Zuidlaardermeer dagopname: 

     https://www.youtube.com/watch?v=97lDPPGNV1Q  

Verweesde Otters in beeld in 2015: https://www.youtube.com/watch?v=hNS_GuAjGN0  

Otter eet Paling: https://www.youtube.com/watch?v=-ZwAfd2Ke1k  

Otter neemt zandbad: https://www.youtube.com/watch?v=mMETuR-Pobc  

Otters roepen naar elkaar: https://www.youtube.com/watch?v=d-FUVLZ_fAU  

Beide Otters in beeld: https://www.youtube.com/watch?v=ZaHsnW1FMmk 

 

Beelden stichting Natuurbelang De Onlanden: 

Samenvatting beelden uit 2015: https://www.youtube.com/watch?v=1MKcucEg_eg  

Slapende jonge Otter betrapt: https://www.youtube.com/watch?v=XQBCwFIUhJo  

Otter produceert spraint: https://www.youtube.com/watch?v=rz2L77rtBEI  

Otter actief voor twee camera’s: https://www.youtube.com/watch?v=Fo_ea1PrO_4  

 

Otter in Fochteloërveen: https://www.youtube.com/watch?v=BIRe01XV3Wk  

Reportage over Otter in Fochteloërveen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z440gE-uJCU  

 

beelden Harry Bosma van o.a. Otter bij het Fochteloërveen 

https://www.youtube.com/watch?v=8WSxREgbRAI  

 

 

 

 
Dat Otters de Amerikaanse rivierkreeften in 

De Onlanden ook lusten blijkt soms uit de 
(kreeftroze) inhoud van een spraint. 
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