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Samenvatting 
 

Op 15 maart 2013 worden langs het Peizerdiep in De Onlanden spraints (keutels) 

gevonden van een Otter. Voor het eerst in bijna 30 jaar is bewijs geleverd voor de 

aanwezigheid van een Otter in dit gebied. Door vrijwilligers en medewerkers van de 

natuurbeherende organisaties in De Onlanden wordt het doen en laten van de Otter 

vervolgens zo goed mogelijk gevolgd. Sporen van het dier worden op steeds meer 

plekken in De Onlanden gevonden en ook in een ruim gebied daarbuiten blijkt de Otter te 

komen. In de winter van 2013/14 worden op verschillende locaties spraints verzameld 

voor DNA-analyse. Het DNA-onderzoek gebeurt door onderzoeksinstituut Alterra in 

Wageningen. Uit de analyses blijkt dat er in deze winter niet één, maar twee Otters in De 

Onlanden verblijven. Een mannetje en een vrouwtje. Beide Otters zijn nageslacht van 

dieren uit het gebied van de Wieden/Weerribben en Rottige Meente. 

In 2014 wordt een Otter dood gereden op de A28 bij Haren. Waar dit dier vandaan kwam 

is tot nu toe nog niet bekend. In De Onlanden komen in 2014 voor het eerst twee Otters 

tegelijk in beeld op één van de wildcamera’s die in het gebied opgesteld staan. Ook 

worden er veel sporen van Otter gevonden in de bovenlopen van het Peizerdiep en ook in 

en rond het Fochteloërveen. Het lijkt vrijwel zeker dat hier een andere Otter is 

neergestreken. 

Inventarisatie van plekken in en rond De Onlanden die voor passerende Otters gevaarlijk 

kunnen zijn, levert één situatie op die direct aandacht vraagt. De kruising van het 

Eelderdiep met de weg tussen Peize en Eelde (De Horst) wordt, na een dringende oproep 

van twee IVN-afdelingen aan provincie en gemeenten, begin 2015 voorzien van een 

goede faunapassage. 

 

 

 

Een Otter ruikt aan een meetstok van 30 cm lengte, die ingesmeerd is met visolie.  
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Inleiding en historie van de Otter in De Onlanden 
 

Natuurgebied De Onlanden heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een prima leefgebied 

voor de Otter (Lutra lutra). Al in 2010 werd, tijdens een symposium over Otters en 

Bevers in De Onlanden, door Otterdeskundige Freek Niewold voorspeld dat deze soort 

zich waarschijnlijk goed zou kunnen handhaven in dit waterrijke gebied. De Otter moest 

er alleen wel zien te komen en dat werd toentertijd beschouwd als een flink knelpunt. De 

routes tussen de bekende Ottergebieden (Wieden/Weerribben en Alde Feanen) en De 

Onlanden zitten vol obstakels in de vorm van drukke wegen en ontbrekende 

waterverbindingen. Het was dan ook een behoorlijke verrassing dat al begin 2013 sporen 

van een Otter in De Onlanden werden gevonden. Toen daarna duidelijk werd dat het om 

een ‘blijvertje’ ging, groeide de groep van vrijwilligers die zich met dit dier bezig hield 

snel en daarmee ook de informatie over het doen en laten van de Otter in De Onlanden. 

Dit rapport geeft een overzicht van de bevindingen van deze vrijwilligersgroep tot nu 

(begin 2015) toe en blikt ook kort terug op de historie van de Otter in De Onlanden. 

 

De Onlanden 

De komst van de Otter in De 

Onlanden was waarschijnlijk niet 

mogelijk geweest als dit 

natuurgebied van zo’n 3000 ha, 

gelegen in noord-Drenthe en het 

aansluitende deel van Groningen 

(kaart 1), er nu nog hetzelfde uit 

zou zien als 10 jaar geleden. 

Toentertijd was het een typisch 

veenweidegebied, met veel sloten 

en zelfs hier en daar grotere 

wateren, zoals het Leekstermeer, 

het Peizer- en Eelderdiep en de 

Matsloot. Maar deze wateren 

waren onderling slecht verbonden, 

de waterkwaliteit was niet 

geweldig en de visstand matig tot 

slecht (bron: KRW rapportages 

waterschap Noorderzijlvest).  
Kaart 1: De ligging van natuurgebied De Onlanden. 

De witte lijn geeft globaal de grens van het gebied aan. 

 

De Herinrichting van De Onlanden, in de periode van 2008-2012, tot waterberging en 

doorstroommoeras heeft het karakter van het gebied totaal veranderd. Door de aanleg 

van slenken, die dwars door het gebied lopen en die de Drentse diepen met het 

Leekstermeer verbinden, en door het verhogen van het waterpeil in het hele gebied is nu 

een prachtig leefgebied voor Otters en andere moerasnatuur ontstaan, met goede 

waterkwaliteit en hoge visstand. Gelukkig is bij de Herinrichting van het gebied meteen 

gezorgd voor goede faunapassages onder de drukke wegen die door De Onlanden lopen 

(zie foto hieronder). Voor veel meer informatie over De Onlanden en de natuur die zich 

hier ontwikkelt verwijzen we kortheidshalve naar de website van stichting Natuurbelang 

De Onlanden (www.natuurindeonlanden.nl).  

 

 
Faunapassage in De Onlanden 
onder de drukke Groningerweg 
tussen Peize en Groningen 

 

 

 

http://www.natuurindeonlanden.nl/
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De historie van de Otter in De Onlanden 

Zoals overal in waterrijk Nederland was de 

Otter ook in het gebied dat nu De Onlanden 

heet vroeger een redelijk algemene 

verschijning. En net als in de rest van het land 

werd de Otter ook in het gebied tussen het 

Leekstermeer en het Paterswoldsemeer flink 

bejaagd. Dit gebeurde tot in 1942 een 

jachtverbod werd afgekondigd (Luning 2010). 

In ongepubliceerde excursierapporten van J. 

v. d. Peppel en Dr. A. van Wijngaarden (1961) 

worden de Otters opgesomd, die in de periode 

voor de Tweede Wereldoorlog gevangen 

werden bij de meren en in de diepen van 

noord-Drenthe. Vrijwel jaarlijks werden er 

meerdere dieren gedood. Het bericht 

hiernaast, uit het Nieuwsblad van het Noorden 

van 2 juni 1937, geeft daar een voorbeeld 

van. 

In 1961 werden, volgens bovengenoemde rapporten, in de omgeving van het 

Paterswoldsemeer nog meerdere Otters waargenomen. Bij het Leekstermeer was toen 

zelfs sprake van een ‘belangrijke Otterpopulatie’. Er vond uitwisseling plaats tussen de 

populaties van beide meren en ook werd vastgesteld dat Otters over land naar het 

Fochteloërveen liepen. De vervuiling van het Leekstermeer, door afvalwater van de 

strokartonfabriek bij Hoogkerk en de melkfabriek in Roden, wordt in de rapporten al 

genoemd als bedreiging voor de Otters. 

Die watervervuiling, samen met de biotoopvernietiging, was na de oorlog landelijk de 

oorzaak voor de snelle achteruitgang van de Otterpopulatie (de Jong 1987, Niewold 

2012). Ook in noord-Drenthe ging het rap bergafwaarts met de Otter. Begin jaren tachtig 

werden in de omgeving van het Leekstermeer en Paterswoldsemeer nog wel sporen 

gevonden (Vincent Martens, pers. mededeling) en in 1986 werd in het Fochteloërveen 

nog een Otter gemeld (de Jong 1987), maar daarna was het gebeurd met de ‘belangrijke 

Otterpopulatie’ van 25 jaar daarvoor. 

 

Het Leekstermeer in 
1964. Bron: Nieuwsblad 

Van het Noorden,  
18 september 1964. 
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Terugkomst van de Otter in De Onlanden:  

een chronologisch overzicht 
 

Op 15 maart 2013 worden bij toeval, zoals dat gaat, twee spraints (keutels) van een 

Otter gevonden in een boomgroepje langs het Peizerdiep in De Onlanden. De spraints 

zijn duidelijk al oud. Ze zijn deels uit elkaar gevallen, lichtgrijs van kleur en er zit geen 

geur meer aan. Hoewel het een tamelijk sensationele ontdekking is dat er na zo’n 30 jaar 

weer bewijs is dat een Otter De Onlanden heeft bezocht, is het de vraag of het dier nog 

in de omgeving aanwezig is. Maart 2013 is uitzonderlijk koud. Het Peizerdiep is deels nog 

dichtgevroren en ook veel ander water in De Onlanden zit nog dicht. Mogelijk is de Otter 

eerder in het jaar langs gekomen en al lang weer verder getrokken. 

Uiteraard houden alle beheerders en een paar 

vrijwilligers na het nieuws van de vondst de ogen 

gericht op mogelijke sporen in het gebied. Een dag na 

de vondst wordt langs een sloot in de buurt van de 

eerste vondst nog een oude spraint gevonden, maar 

verder blijft het stil, tot op 20 april het definitieve 

bewijs komt dat er nog steeds een Otter aanwezig is in 

De Onlanden. Het dier staat op de foto van een 

wildcamera die onder een brug is opgehangen (foto 

hiernaast). Daarna worden de speurinspanningen 

uiteraard vergroot. Dit levert op steeds meer plaatsen 

in De Onlanden sporen van de Otter op. Vooral onder 

de bruggen worden regelmatig verse sporen 

aangetroffen. Op 28 mei heeft één beheerder 

waarschijnlijk de, tot nu toe, meest duidelijke ‘bijna-

ontmoeting’ met de Otter als hij, varend met de kano 

langs de oever van het Leekstermeer, ineens een hoop 

kabaal en geplons in het Riet voor hem hoort. 

Inspectie levert een verse, aangevreten vis op (foto 

hieronder). Zeer waarschijnlijk is de Otter hier gestoord tijdens de maaltijd. 

 

Als het nieuws over de Otter bekend wordt via de media, 

komen er van verschillende kanten meldingen binnen van 

personen die de Otter gezien menen te hebben. In geen 

van die gevallen worden de verhalen van grote, 

zwemmende, of plotseling onderduikende dieren 

ondersteund met foto’s of sporen, die kunnen bevestigen 

dat het inderdaad een Otter was die gezien is. 

In de zomerperiode valt er duidelijk minder activiteit van 

de Otter te bespeuren. Het is dan zelfs de vraag of het 

dier nog aanwezig is in De Onlanden, maar eind augustus 

worden gelukkig weer verse sporen gevonden. Tot dan toe 

zijn alle sporen gevonden in het gebied tussen de 

noordkant van het Leekstermeer en het Peizerdiep (kaart 

2). Tegen het eind van het jaar heeft dit gebied zich 

echter flink uitgebreid (kaart 3), niet omdat de Otter 

ineens een veel groter gebied bestrijkt, maar 

voornamelijk doordat het dier meer sporen produceert en 

door de steeds grotere zoekinspanning van de 

vrijwilligers. Zo levert een tochtje per boot over de 

kanalen ten noorden van het Leekstermeer een groot 

aantal nieuwe vindplaatsen van spraints op. Ook ten 

zuiden van het meer en in het oostelijk deel van De 

Onlanden (de Peizermaden) worden in de winter van 2013/14 op nieuwe plekken sporen 

gevonden. De Otter blijkt bovendien langs het Peizerdiep naar het zuiden te zwemmen, 

minstens tot aan Roden. 
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Kaart 2: locaties van Ottersporen  
in De Onlanden eind mei 2013. De  
grote stip geeft de eerste vindplaats  
van een spraint aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaart 3: locaties van Ottersporen 

in en rond De Onlanden eind 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaart 4: locaties van Ottersporen 
in en rond De Onlanden eind maart 2014. 
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De grootte van het leefgebied van de Onlanden-Otter en de frequentie waarmee op 

uiteenlopende plekken verse spraints worden gevonden, roepen bij de Ottervolgers 

regelmatig de vraag op of het hier nog steeds om één dier gaat, of dat er wellicht 

meerdere Otters aanwezig zijn. Aan de prenten of de camerabeelden valt niet te zien of 

het om verschillende dieren gaat. In december 2013 worden daarom een groot aantal 

spraints verzameld voor DNA-onderzoek bij Alterra; de enige manier om met zekerheid 

informatie te krijgen over aantal, geslacht en herkomst van het dier of de dieren. 

Begin 2014 breidt het bekende leefgebied van de Otter(s) in De Onlanden zich verder uit 

in zuidelijke en oostelijke richting (kaart 4). Na een tip worden sporen en spraints 

gevonden langs het Groote Diep, een bovenloop van het Peizerdiep bij Langelo. In de 

Peizermaden worden spraints gevonden onder bruggen over het Eelderdiep en het 

Omgelegde Eelderdiep, dat de oostgrens van De Onlanden vormt. De Otter houdt zich 

niet aan deze grens, want in februari komt de melding van sporen onder een brug bij het 

Paterswoldsemeer, in maart gevolgd door de vondst van veel verse spraints rond de 

Piccardhofplas, die ten noorden van het Paterswoldsemeer ligt. De Otter blijkt ook via het 

Eelderdiep zuidwaarts te gaan tot voorbij de weg tussen Peize en Eelde. 

In maart 2014 staat dus vast dat de Otter(s) actief is/zijn in De Onlanden en in een ruim 

gebied daar omheen. Die constatering laat ook de nodige ongerustheid ontstaan over de 

gevaren die de Otter loopt tijdens zijn/haar omzwervingen. Zoals hierboven al gezegd: 

binnen De Onlanden zijn gelukkig alle kruisingen van water met belangrijke wegen 

voorzien van goede faunapassages. Maar buiten dit gebied is het niet steeds zo goed 

geregeld. Een inventarisatie en inspectie van de mogelijke knelpunten rondom De 

Onlanden laat zien dat de situatie meevalt bij de meeste potentieel gevaarlijke 

kruisingen. De Otter maakt goed gebruik van de faunapassage onder de brug over het 

Lettelberterdiep in de A7 bij Lettelbert. De brug over het Peizerdiep bij Roden is ook geen 

probleem en ook de nieuwe brug bij Eelderwolde heeft een goede faunapassage. Alleen 

de kruising van het Eelderdiep met de weg Peize-Eelde (De Horst/Westerhorn) is een 

duidelijk knelpunt. Mede dankzij een snelle actie van de IVN-afdelingen van Peize en 

Eelde-Paterswolde wordt dit knelpunt begin 2015 opgelost (zie kader). 

De Ottervolgers in De Onlanden zijn in het voorjaar van 2014 dus redelijk gerustgesteld 

over de kansen op verkeersongelukken met ‘hun’ Otter(s). Net als een jaar eerder loopt 

in de lente het aantal sporen dat gevonden wordt terug. Dan komt op 13 mei het bericht 

van een doodgereden Otter op de A28 bij Haren (foto hieronder). Aangezien er geen 

kennis is van andere Otters die in de buurt zouden zijn, wordt meteen gevreesd dat het 

slachtoffer de Onlanden-Otter is. De vondst van verse sporen en spraints in De Onlanden 

een week later, maakt duidelijk dat er in ieder geval nog één Otter leeft in het gebied.  

 
Een treurig gezicht: 

de Otter die in mei 2014 
op de A28 doodgereden werd. 

 

De zomerperiode verloopt weer relatief 

rustig, dus met weinig tekenen van 

activiteit van de Otter, tot ongeveer 

half augustus. Dan komen langzaam 

steeds meer meldingen binnen van 

sporen op de bekende plekken in en 

rond De Onlanden. Tegen het eind van 

2014 is het gebied waarin sporen 

gevonden worden weer gegroeid, vooral 

ten noordwesten van De Onlanden blijkt 

de Otter in een veel groter gebied (tot 

aan Boerakker) actief te zijn geworden. 

Ook worden nu veel sporen gevonden in 

de omgeving van het Fochteloërveen. 

Het begint er steeds meer op te lijken 

dat daar een andere Otter actief is.  
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Faunapassage Eelderdiep 
 
In 2014 is ten zuiden van de weg tussen Peize en 
Eelde (De Horst) gewerkt aan ‘de Koppeling’, een 
waterverbinding tussen de Masloot, bij Bunne, en 
het Eelderdiep. Door deze nieuwe (of eigenlijk: 
herstelde) verbinding is de watertoevoer naar het 
Eelderdiep flink vergroot; belangrijk voor het 
waterpeil in dit diep. De Koppeling sluit op het 
Eelderdiep aan bij de kruising met De Horst. Het 
water stroomt onder deze weg door via een 
simpele duiker (zie foto).

 
 
Voor de grotere watertoevoer is deze buis een 
bottleneck en bovendien bleek in 2014 uit sporen 
dat de Otter hier de drukke weg over steekt. Dat 
laatste was voor de natuurorganisaties en ook de 
IVN-afdelingen Peize en Eelde-Paterswolde reden 
om bij de provincie Drenthe en bij de gemeenten 
Noordenveld en Tynaarlo (het Eelderdiep vormt de 
grens tussen deze gemeenten) aan te dringen op 
een goede faunapassage bij deze kruising. De actie 
had effect, want na enige aarzeling (wie betaalt 
wat?, was een vraag die opgelost moest worden) 
stemden de partijen die bij dit project betrokken 
zijn in met de aanleg van een effectieve 
faunapassage (zie ontwerpschets), in plaats van de 
goedkoper, maar voor dieren niet veilig alternatief. 
Begin 2015 wordt de faunapassage aangelegd. 

 

 

 

Op 17 november blijken ten noorden van het 

Leekstermeer TWEE Otters tegelijk in beeld te zijn 

op een wildcamera (zie still uit filmopname 

hierboven). Op de opnames is ook te horen dat de 

dieren ‘vriendschappelijk’ met elkaar 

communiceren. Het moet hier om een paartje gaan. 

Uiteraard worden deze beelden met veel 

enthousiasme door de Ottergroep ontvangen. Het is 

weer een stap verder in het Otter-dossier in De 

Onlanden, met nu ook kans op jonge Otters in het 

voorjaar van 2015. 

In een poging om meer informatie te krijgen over 

het aantal Otters dat in De Onlanden rond zwemt, 

wordt een flink aantal wildcamera’s geplaatst op 

geografisch uiteenlopende plekken in het gebied. 

Ook in en rond het Fochteloërveen worden camera’s 

geplaatst. De hoop is dat, door tijdstippen van 

verschijnen van Otters op de camera’s te 

vergelijken, iets gezegd kan worden over het aantal 

dieren dat aanwezig is. Hoewel regelmatig Otters 

voor de camera’s verschijnen leveren de beelden 

nog geen definitieve aanwijzingen voor het aantal 

dieren. De tijdsverschillen zijn steeds te groot om te 

kunnen spreken van uitsluitende waarnemingen. 

Bovendien is steeds ‘slechts’ één Otter in beeld, 

zodat niet duidelijk is of dezelfde Otter op 

verschillende camera’s vastgelegd is, of dat het om 

verschillende dieren gaat. Er zijn immers zeker twee 

Otters aanwezig. Hopelijk brengt 2015 meer 

duidelijkheid. 
 
Een zeldzame daglichtopname van één van de Onlanden-Otters 
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Resultaten DNA-onderzoek 
 

De spraints die in de winter van 2013/14 verzameld zijn in De Onlanden, zijn door 

onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen geanalyseerd. De uitkomsten van deze 

analyse waren voor de Onlander Ottergroep een verrassing. Het bleek namelijk dat ook 

in de eerste winter al twee Otters in De Onlanden aanwezig waren. Van de 20 

spraintmonsters die verzameld waren, leverden er zeven genoeg DNA-materiaal op om 

een DNA-analyse te kunnen doen. Zes spraints bleken afkomstig van één mannetjes 

Otter, NB264. Eén spraint was geproduceerd door een vrouwtje, NB265. De spraint van 

het vrouwtje was verzameld op de meest oostelijke locatie van de zeven monsters (kaart 

5). Ook dit was een verrassing en reden voor speculaties. De camerabeelden van de twee 

Otters samen, die een winter later gemaakt werden, waren immers afkomstig uit het 

gebied ten noorden van het Leekstermeer, dus aan de andere kant van De Onlanden. 

Zou het misschien om twee verschillende vrouwtjes gaan? 

 
Kaart 5: locaties van de analyseerbare spraints van de Otters in de winter van 2013/14 (bron: Alterra). 

 

Beide Otters waarvan het DNA onderzocht was, waren nieuw in de databank van Alterra 

en van beide konden de vermoedelijke ouders achterhaald worden. Het mannetje bleek 

een nakomeling te zijn van Otters uit de Rottige Meente/Lindevallei in Fryslân (man 

NB095 en vrouw NB042). De vader van dit dier werd in 2010 dood gevonden. Het 

mannetje in De Onlanden zou dus minstens zo’n drie jaar oud moeten zijn. Het vrouwtje 

in De Onlanden was nageslacht van Otters uit de Wieden in Overijssel (man NB065 en 

vrouw NB158). Ook haar vader werd dood gevonden, in 2011. Zij zou dus minstens twee 

jaar oud moeten zijn. 

Aangezien de spraints allemaal in dezelfde, korte periode verzameld waren, is het zeer 

waarschijnlijk dat deze beide Otters in de winter van 2013/14 tegelijkertijd in De 

Onlanden verbleven. Of het om dezelfde dieren gaat als de Otters die ook nu nog in het 

gebied verblijven, zal nieuw DNA-onderzoek uit moeten wijzen. Het is in ieder geval wel 

duidelijk dat het mannetje een ander dier is dan de Otter die in januari 2012 in het 

Zuidlaardermeergebied verbleef en die daarna ‘verdween’. De Onlander Otters waren ook 

niet direct verwant aan dit dier. 
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Conclusies 
 

Uit het bovenstaande relaas mag gerust geconcludeerd worden dat de Otter als soort het 

in De Onlanden naar de zin heeft. Al twee jaar lang zijn minstens één, maar 

waarschijnlijk het grootste deel van de tijd meerdere, Otters aanwezig in dit 

natuurgebied. De dieren gebruiken het hele oppervlak van De Onlanden en ook een ruim 

gebied daaromheen. Het is bekend dat mannetjes Otters een veel groter leefgebied 

hebben dan vrouwtjes (Niewold 2012), dus het lijkt waarschijnlijk dat vooral het 

mannetje verantwoordelijk is voor de vele sporen die in de wijde omtrek van De 

Onlanden gevonden worden. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de Otter, die in het 

Fochteloërveen en omgeving sporen achter laat en gefilmd is, een ander dier is dan de 

Onlanden Otter. Maar hier is nog geen 100% zekerheid over. 

De Otters kunnen zich in en rond De 

Onlanden redelijk veilig verplaatsen, zolang 

ze zich houden aan de routes via het water. 

Otters kunnen echter ook grote afstanden 

over land afleggen (de Jong 1987), waarbij 

nog steeds de kans bestaat op 

verkeersslachtoffers.  

De verbindingen tussen De Onlanden en 

andere natuurgebieden kennen nog 

meerdere knelpunten, bijvoorbeeld de 

Meerweg bij het Paterswoldsemeer. De 

barrière (letterlijk) van de A28 vormt op dit 

moment echter het grootste obstakel voor 

Otters, maar ook voor andere dieren. 

Helaas blijkt de politiek op korte termijn 

niet van plan haar verantwoordelijkheid te 

nemen om deze dodelijke ‘muur’ te 

slechten. 

 
Door de gezamenlijke natuurorganisaties 

is in 2014 veel aandacht gevraagd 
voor de problemen bij de A28 tussen 

Haren en Glimmen. Tevergeefs.   

 

 

Het gegeven dat een paartje Otter in De Onlanden is vastgesteld maakt de kans op 

succesvolle voortplanting groot. De hele Ottergroep in De Onlanden hoopt hier uiteraard 

op. We blijven de ontwikkelingen van de Otterpopulatie in De Onlanden dan ook zeker 

volgen. 

 

 
Overleg van een groot aantal 
vrijwilligers van de Onlander 
Ottergroep in maart 2014.  
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De Ottergroep 
 

Zonder de vele ‘spoorneuzen’ in De Onlanden zou het niet mogelijk zijn om de Otters hier 

goed te volgen. We zijn dan ook dankbaar voor de hulp die we gekregen hebben en nog 

steeds krijgen bij het verzamelen van de gegevens. De volgende personen hebben 

meegeholpen (in alfabetische volgorde): 

 

Albert Allema (vrijwilliger Natuurmonumenten) 

Roelien Douma (vrijwilliger Natuurmonumenten) 

Maaike de Goeij (vrijwilliger Natuurmonumenten) 

Hendrik Koops (muskusrattenvanger waterschap Noorderzijlvest) 

Herman Sips (stichting Natuurbelang De Onlanden) 

Tonnie Sterken (vrijwilliger Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) 

Michel Wijnhold (vrijwilliger Sovon) 

Bertil Zoer (Coördinator Otter-netwerk in provincie Drenthe) 

Vrijwilligersteam Lettelberterpetten (Stichting Het Groninger Landschap) 

 

 
Verse Otterspraints op een duiker bij de brug over het Peizerdiep in het Moleneind bij Foxwolde. 
 

 

  



13 

 

Literatuur: 
 

de Jong, A. (1987) Otterwegennet voor het noorden van groot belang. Noorderbreedte 

87, 45-49 

Luning, H.M. (2010) De Otter. Ambassadeur van het zoetwatermilieu. Nieuwe Drentse 

Volksalmanak 2010, 49-72. 

Niewold, F. (2012) Otters sinds 2002 terug in Nederland: ontwikkeling en problematiek 

tot voorjaar 2012. Rapport NWI-OT2012-4 

van de Peppel, J. & van Wijngaarden, A. (1961) diverse excursierapporten. 

Ongepubliceerd. 

 

Video materiaal: 

 

Beelden Het Groninger Landschap: 

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: 

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  

 

Reportage over Otter in Fochteloërveen: 

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

 

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

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