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Inleiding
2017 kende twee gezichten voor de otterpopulatie in De Onlanden. Enerzijds was er
sprake van stabilisatie of zelfs groei van de populatiegrootte en –aanwas. Anderzijds
vielen er in de loop van het jaar veel slachtoffers door verkeer en andere zaken. De
turnover in de otterpopulatie lijkt dan ook behoorlijk groot te zijn. Dit wordt bevestigd
door het DNA-onderzoek.

Ontwikkelingen in De Onlanden in 2017
De beelden van de wildcamera’s die op een aantal plaatsen in De Onlanden opgesteld
staan lieten in 2017 zien dat er nog steeds een flink aantal Otters in het gebied leefde.
De meeste individuen (6-8) waren te zien in het gebied tussen het Leekstermeer en de
Groningerweg bij Peizermade. Het betrof in ieder geval één groot mannetje en een
kleiner mannetje en daarnaast een aantal vrouwtjes. Aan de oostkant van De Onlanden,
in de Peizermaden, werden twee of misschien drie volwassen Otters gezien, waaronder
één mannetje. Ook ten zuiden en westen van het Leekstermeer werd af en toe een Otter
gesignaleerd, maar het valt niet uit te sluiten dat dit een dier was dat een uitstapje
maakte vanaf de oostkant van het meer.
De sporen (spraints, etensresten) van Otters werden ook dit jaar weer in het hele gebied
van De Onlanden en ver daarbuiten gevonden (zie kaart 1). Nieuwe locaties waren
landgoed Nienoord in Leek en de bovenlopen van het Eelderdiep bij de Grote Masloot en
de Runsloot. In de winter van 2016/17 werden, net als eerdere jaren, in en rond De
Onlanden veel spraints verzameld voor DNA onderzoek door de Universiteit van
Wageningen. Uit dit onderzoek bleek dat
opnieuw een aantal nieuwe individuen in De
Onlanden gearriveerd waren, maar dat ook
een paar vaste bewoners van het gebied nog
aanwezig waren. Andere Otters, waarvan het
DNA in voorgaande jaren in De Onlanden
gevonden was, kwamen niet meer in de
uitslag van de analyse terug.
Man NB351 was voor het derde jaar op rij
aanwezig in De Onlanden. Het DNA van deze
dominante man werd gevonden in een groot
gebied ten westen van het Peizerdiep, van
Lettelbert in het noorden tot Roden in het
zuiden (zie kaart 2). Vrouw NB265 was zelfs al
voor het vierde jaar in De Onlanden aanwezig.
Vorig jaar ontbrak zij in de DNA-analyses,
maar het is aannemelijk dat ze ook toen in De
Onlanden verbleef. Haar DNA werd nu aan de
oostgrens van het gebied, bij de wijk Ter
Borch, gevonden. Zij was zeer waarschijnlijk
de moeder van de twee jonge Otters die in
januari bij Ter Borch opdoken (zie hieronder).
In eerdere winters werd deze vrouw een stuk
westelijker in De Onlanden geïdentificeerd. Ze
had haar leefgebied dus blijkbaar verplaatst.
Kaart 1: locaties (rode stippen) in en
rond De Onlanden waar in 2017
sporen van Otters gevonden zijn.
Op de meeste locaties werden
meerdere keren, of regelmatig,
spraints aangetroffen.
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Verwerking van de verzamelde spraints
in het laboratorium van de Wageningen
Universiteit (foto: Aaldrik Pot)

Een ander vrouwtje, NB501, dat voor het tweede jaar
in het gebied gevonden werd, leefde nog in hetzelfde
deel van De Onlanden als in de vorige winter. Naast
deze bekenden werd het DNA van drie nieuwe
individuen gevonden. Eén daarvan, man NB337, was
in de winter van 2014/15 al geïdentificeerd in de buurt
van Fochteloo. Deze man had zijn territorium nu in de
Peizermaden. De andere nieuwe individuen, vrouw
NB633 en man NB631, waren ook nieuw in de
database van Wageningen. De nieuwe vrouw werd
gelokaliseerd bij de noordoever van het Leekstermeer.
De spraint waarmee man NB631 geïdentificeerd werd
was afkomstig van de locatie bij Ter Borch waar in
januari de jonge Otters verbleven. Na vergelijking van
de DNA profielen achtten de deskundigen in
Wageningen het goed mogelijk dat NB631 één van
deze jonge Otters, en dus de zoon van vrouw NB265,
was.

Kaart 2: overzicht van locaties in en
om De Onlanden waar in de winter
van 2016/17 DNA van verschillende
Otter individuen gevonden werd.
(Bron: Wageningen Universiteit).

Ook in de bovenlopen van
Peizerdiep en Eelderdiep en rond
het Fochteloërveen werden in de
winter van 2016/17 veel nieuwe
Otters gevonden, zo bleek uit het
DNA onderzoek. Uit de landelijk
verzamelde gegevens
concludeerden de onderzoekers
van de Wageningen Universiteit
dat de otterpopulatie in Drenthe
nog flink gegroeid was, terwijl
elders in Nederland sprake was
van stagnatie van de groei van de
otterpopulatie. Of de jongen die in
2016 in De Onlanden geboren waren bijgedragen hebben aan de Drentse groei bleef
onduidelijk (geen DNA verwantschappen aangetoond), maar is wel zeer aannemelijk. In
eerdere winters werden in De Onlanden DNA profielen gevonden van zes Otters die in de
winter van 2016/17 niet meer in het gebied aanwezig leken te zijn en die ook niet buiten
De Onlanden opdoken. Of deze Otters daadwerkelijk vertrokken waren of bij de
bemonstering in de laatste winter gemist (of wellicht dood gegaan waren) bleef dus ook
onduidelijk.
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Intermezzo Ter Borch
Eind januari 2017 doken aan de oostkant van De Onlanden, bij het Elsburger Onland en
de wijk Ter Borch, ineens jonge Otters op. Eén van deze jongen was ziek (longontsteking
en zweren in het maag-darmstelsel) en overleed in een faunaopvang. De andere jongen
beleefden een dag lang een avontuur op het ijs bij de wijk Ter Borch. Een beschrijving
van dit avontuur is te vinden in de 24e Nieuwsbrief van De Onlanden
(http://www.natuurindeonlanden.nl/onlanden%2024.pdf). Video-beelden zijn te zien via
het Youtube kanaal van stichting Natuurbelang De Onlanden:
https://www.youtube.com/watch?v=-TKsoZF1jjo

De otterfamilie van het ‘Ter Borch-avontuur’
in beeld, mei 2017 (foto: Hilco Jansma)

De leeftijd van de jongen bij Ter Borch werd door
otterdeskundige Addy de Jongh geschat op acht
weken. Ook de leeftijd van het jong dat overleed
werd door het DWHC (Dutch Wildlife Health
Centre) in Utrecht op acht weken geschat. Deze
jongen waren dus eind 2016, waarschijnlijk
ergens langs het Eelderdiep, geboren. Het totaal
aantal jongen dat in 2016 in De Onlanden
geboren werd komt daarmee op 10.
Bij Ter Borch werden tijdens de gebeurtenissen in januari zoveel mogelijk spraints
verzameld. Hieruit bleek dat de moeder van de jongen het bekende vrouwtje NB265 was.
Haar DNA werd ook in het Elsburger Onland gevonden. Helaas bleek het DNA onderzoek
geen bruikbaar profiel op te leveren voor het jong dat dood gegaan was, zodat niet met
100% zekerheid geconcludeerd kan worden dat dit jong bij dezelfde familie hoorde.
Omdat dit jong dezelfde leeftijd had als de andere twee, is dit wel zeer aannemelijk.
Zoals hierboven al vermeld is het ook zeer waarschijnlijk dat het nieuwe mannetje
NB631, dat in het DNA onderzoek gevonden werd, één van de twee jongen bij Ter Borch
was. De familie werd in het voorjaar nog enkele malen gezien op beelden van camera’s
bij Ter Borch en in het Elsburger Onland.

Jonge Otters in 2017
Halverwege de maand juni waren voor
verschillende camera’s in De Onlanden
vrouwtjes Otters te zien met duidelijk
zichtbare tepels. Dit was een teken dat er
weer jongen geboren waren in het gebied. Op
2 augustus werden ten oosten van het
Leekstermeer de eerste (twee) jongen
gefilmd. Al snel volgden hier een vrouwtje met
één en een vrouwtje met drie jongen.
Tegelijkertijd was meer oostelijk in De
Onlanden nog een vrouwtje aanwezig waarvan
de jongen blijkbaar nog te klein waren om
mee te gaan met de moeder. Dit vrouwtje
kwam in september ook in beeld met twee
jongen.
Op deze still van een wildcamera in De Onlanden
zijn duidelijk de tepels zichtbaar van een vrouwtjes
Otter die op haar rug ligt tijdens een rol-en-krab sessie.
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Rond die tijd was op weer een andere locatie ook nog een zogend vrouwtje zonder
jongen in beeld, wat mogelijk duidde op een vierde stel jongen. Later verscheen hier
inderdaad een moeder met drie jongen, maar of dit een ander vrouwtje was dan het
vrouwtje dat eerder al gezien werd met eenzelfde aantal jongen viel (bijv. op basis van
uitsluitende waarnemingen of grootte van de jongen) niet met zekerheid vast te stellen.
In de Peizermaden werden in 2017 geen jongen gezien, maar eind november verscheen
een vrouwtje met duidelijk zichtbare tepels voor een camera bij de wijk Ter Borch. Dit
vrouwtje bleef hier in ieder geval tot het moment van publicatie van dit rapport (januari
2018) in beeld. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat aan de oostkant van De Onlanden
eind 2017 ook jongen geboren zijn. Het totaal aantal jongen dat in 2017 in De Onlanden
geboren werd is dus zeker acht tot mogelijk 12-14.

Otters in Noord-Drenthe en
Groningen in 2017
Hierboven werd al gemeld dat uit het DNA
onderzoek van de Wageningen Universiteit
bleek dat de otterpopulatie in Drenthe flink
groeide in 2017 (zie ook kaart 3). Dat was
ook duidelijk te merken aan het aantal
meldingen van Otters en van hun sporen op
nieuwe plaatsen in Noord-Drenthe, zelfs tot
in Assen. De populatie groeide vooral in
oostwaartse richting. Langs het Taarloosche
Diepje bijvoorbeeld werd regelmatig een
Otter gefilmd en hier werd laat in het jaar
ook een moeder met jong gezien. Langs
een andere bovenloop van de Drentsche Aa
werd ook een familie gemeld. Ook langs de
bovenlopen van Peizer- en Eelderdiep
werden veel sporen gevonden. Bij het
Lieversche Diep werd een familie Otter
gefilmd. Jonge Otters kwamen ook in het
Fochteloërveen in beeld.
Kaart 3: overzicht van geïdentificeerde
Otter individuen in Drenthe, op
basis van DNA analyse van o.a. spraints
verzameld in de winterperiode 2016/17.
Rode stippen zijn verkeersslachtoffers.
(bron Wageningen Universiteit)

Verkeers- en andere slachtoffers
De onderzoekers van de Wageningen Universiteit concludeerden in hun rapportage over
de Nederlandse Otters in 2016 dat de groei van de populatie landelijk stagneerde.
Voornaamste oorzaak was de sterfte van Otters in het verkeer. Ongeveer een kwart tot
een derde van de landelijke otterpopulatie werd hierdoor gedood. In Drenthe groeide de
otterpopulatie nog wel. Helaas had dit tot gevolg dat het aantal verkeersslachtoffers ook
hier toenam. Ook rondom De Onlanden was het in 2017 raak (zie kaart 4). Begin juli
werd een vrouwtje dood gereden op de A7 bij Leek. Dit vrouwtje was niet lacterend
(geen actieve melkklieren) en had dus gelukkig op dat moment geen jongen die nog van
haar afhankelijk waren. Korte tijd later werd nog een dode Otter gevonden langs de A7.
Dit keer in de stad Groningen, vlakbij het Julianaplein. In de herfst werden in korte tijd
nog eens vier Otters dood gereden op wegen rondom De Onlanden. De beide slachtoffers
aan de oostkant van het gebied betroffen een volwassen man en een vrouwtje
(waarschijnlijk; deze Otter ‘verdween’ spoorloos). Ten noorden van Roden werd op 6
oktober een vrouwtje met jong dood gevonden. Dit vrouwtje had waarschijnlijk drie
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jongen bij zich, waarvan er dus twee ontsnapten bij de aanrijding. Zeer waarschijnlijk
betrof het hier het vrouwtje dat eerder in het jaar met haar jongen in beeld was aan de
oostkant van het Leekstermeer. De laatste
opnames van dit viertal werden eind augustus
gemaakt. Waar de twee overlevende jongen
gebleven zijn is niet bekend (maar zie
hieronder). DNA onderzoek zal hopelijk
duidelijk kunnen maken wat de herkomst
(Onlanden of daarbuiten) van de verschillende
verkeersslachtoffers is geweest.
Kaart 4: locaties in en rond De Onlanden
waar in 2017 verkeersslachtoffers
vielen (rood), waar een Otter verdronk
(blauw) en waar in januari het zieke
jong gevonden werd (geel). De witte lijn
geeft de grens van De Onlanden aan.

Naast deze verkeersslachtoffers vielen er in 2017 nog meer dode Otters te betreuren.
Het jong dat eind januari gevonden werd bij het Elsburger Onland is hierboven al
genoemd. Daarnaast werden in oktober, ongeveer tegelijkertijd, twee jonge Otters
gevonden die verdronken waren in vangmiddelen van de muskusrattenbestrijders in
Noord-Drenthe. Eén van die jongen verdronk in een schijnduiker in het Peizerdiep in De
Onlanden. De andere verdronk in een fuik in het Groote Diep bij Langelo. Beide
vangmiddelen waren voorzien van de verplichte ‘otterring’, die bedoeld is om dieren ter
grootte van een Otter buiten de vallen te houden, maar toch waren de Otters in de vallen
terecht gekomen. Waterschap Noorderzijlvest stelde direct een onderzoek in naar deze
voorvallen en riep daarbij de hulp in van een Duitse otterdeskundige. Ook wordt nu
landelijk onderzocht of het mogelijk is om de diameter van de otterring nog te
verminderen. De vondst van deze twee jonge Otters, relatief kort na het dood rijden van
het vrouwtje met jong bij Roden, leverde enige speculatie op over een mogelijk verband
tussen deze zaken. De verdronken jongen zouden wellicht de overgebleven jongen van
het vrouwtje kunnen zijn. Alleen DNA onderzoek (dat in de loop van 2018 gaat plaats
vinden) zal hierover duidelijkheid kunnen geven.
Het totaal aantal dode Otters in en rond De Onlanden (voor zover bekend althans) kwam
in 2017 op acht (of negen als de verdronken Otter in het Groote Diep meegeteld wordt).
Daarmee was het aantal slachtoffers dus vrijwel even groot als het aantal Otters dat
geboren werd (zeker acht tot mogelijk veertien). Voor de otterpopulatie is dit uiteraard
geen goede ontwikkeling.
Alle locaties waar Otters dood gereden werden zijn onderzocht op mogelijkheden voor
verbeteringen, om verdere slachtoffers te voorkomen. Het knelpunt A7 ten noorden van
Lettelbert is onder de aandacht gebracht van de provincie Groningen. Deze voert nu een
studie uit naar mogelijke maatregelen. Voor de
lokale wegen zijn maatregelen soms lastig in te
passen. Bij de Meerweg, tussen het Paterswoldse
Meer en het Friescheveen, is bijvoorbeeld een
faunaverbinding gepland aan het oosteinde van de
weg. Het slachtoffer viel hier juist aan het
westelijke eind. We blijven alert op mogelijke
verbeterpunten en zullen de wegbeheerders waar
nodig en mogelijk proberen te bewegen tot het
nemen van maatregelen.
Dagwaarneming van een Otter onder
één van de bruggen in De Onlanden
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Dagwaarnemingen van Otters in De Onlanden
Tegenover bovenstaande treurige waarnemingen staan in De Onlanden een aantal
bijzondere waarnemingen van Otters die zich overdag lieten zien. Soms had de
waarnemer het geluk om van redelijk dichtbij foto’s te kunnen maken van de Otter en
één keer kwam zelfs een familie (moeder met twee jongen) in beeld. Ook voor de
wildcamera’s in het gebied verschenen af en toe Otters bij daglicht in beeld. Deze
dagwaarnemingen bleven uitzonderingen. Het grootste deel van de activiteit van de
Otters speelde zich in het donker af, zoals te zien is in de grafiek hieronder.
Percentage waarnemingen met wildcamera’s van Otters in De Onlanden
per uur van de dag, gebaseerd op alle data van één kalenderjaar
(1569 afzonderlijke waarnemingen)

Discussie
In 2017 werd weer op veel verschillende manieren en door veel mensen informatie
verzameld en aangeleverd over de otterpopulatie in De Onlanden. Toch kan gesteld
worden dat bovenstaand overzicht verre van compleet is. Vergelijking van de informatie
uit verschillende bronnen maakt dit duidelijk. Het DNA onderzoek leverde gegevens op
over de aanwezigheid van zeker zes individuen in De Onlanden. Uit het beeldmateriaal
van de wildcamera’s in het gebied bleek dat er in 2017 zeker drie mannetjes in De
Onlanden aanwezig waren, terwijl in de loop van het jaar zeker vier vrouwtjes met
jongen en één zogend vrouwtje in beeld kwamen. Daarnaast kwamen ook nog andere
individuen in beeld, mogelijk jongen uit eerdere jaren. Een otterpopulatie zoals die in De
Onlanden te vinden is zal ook zeker niet het hele jaar door gelijk blijven. Individuen
‘verdwijnen’ en andere komen er bij. Het DNA onderzoek uit verschillende jaren laat dit
duidelijk zien. Omdat het vrijwel onmogelijk is om de verschillende individuen uit elkaar
te houden, tenzij het families met jongen zijn of (in sommige gevallen) als het mannen
betreft, valt het komen en gaan van deze ‘losse’ Otters niet op.
Ook dit jaar werden delen van De Onlanden, zoals de zuidkant van het Leekstermeer en
de Zuidermaden, slecht of niet gemonitord. De regelmatige vondst van spraints in deze
gebieden duidde echter op de (al dan niet permanente) aanwezigheid van Otters hier. Dit
zouden Otters kunnen zijn die ook in de goed gemonitorde delen van De Onlanden langs
kwamen. De wijdverspreide locaties waar spraints van man NB351 gevonden werden,
geven aan dat dit mannetje een groot leefgebied had. Dat kan ook voor andere Otters
gelden. Ook lijkt het erop dat vrouwtjes met jongen zich over grote afstanden konden
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verplaatsen. Zo is het waarschijnlijk dat het vrouwtje dat met haar jong dood gereden
werd bij Roden hetzelfde dier is dat eerder met drie jongen ten oosten van het
Leekstermeer in beeld was. Deze familie is dan waarschijnlijk via het meer en de
Rodervaart naar het zuiden gezwommen (een afstand van zo’n vijf kilometer), om
vervolgens bij het oversteken van de ringweg (Noordholt) te verongelukken. Zo valt het
ook niet uit te sluiten dat de otterfamilie die in maart 2017 werd gefilmd bij het
Lieversche Diep daarheen getrokken was vanuit De Onlanden. Het kan echter ook gaan
om een plaatselijke familie. Spraints die bij het Lieversche Diep verzameld werden
leverden helaas geen bruikbare DNA profielen op, zodat over de herkomst van deze
Otters geen duidelijkheid kwam.
Net ten oosten van De Onlanden, rond het Elsburger Onland en de wijk Ter Borch, werd
aan het eind van 2017 veel activiteit van Otters vastgelegd met wildcamera’s. Hier
verschenen zeker drie Otters in beeld, waarvan één forse man en een vrouwtje dat
blijkbaar jongen had. Of deze forse man weer de bekende NB351 was of een ander
individu hopen we duidelijk te krijgen uit verzamelde spraints. Het was in ieder geval niet
hetzelfde dier als de volwassen man die in november dood gereden werd bij de Meerweg,
aan de zuidkant van het Paterswoldse Meer. Het vrouwtje met jongen is mogelijk
opnieuw NB265, dat dan dus op vrijwel dezelfde plek en ongeveer op hetzelfde moment
jongen heeft als een jaar eerder. Rondom het Paterswoldse Meer werd in 2017 weinig tot
niet gezocht naar sporen van Otters. Het loont waarschijnlijk de moeite om hier in 2018
meer werk van te maken. In het verleden was dit meer een goede locatie voor Otters en
mogelijk leven hier ook nu weer meer Otters dan we in beeld menen te hebben.
DNA onderzoek aan het vrouwtje dat half september bij het Elsburger Onland dood
gereden werd is helaas niet mogelijk. Het blijft een raadsel wie deze Otter meegenomen
heeft. Hopelijk geeft DNA onderzoek aan de andere dode Otters komend jaar
duidelijkheid over de herkomst van deze dieren. Waren ze afkomstig uit De Onlanden?
Waren het wellicht jongen uit eerdere jaren? Samen met de gegevens uit de DNA
monsters van de winter 2017/18 levert dat dan weer informatie die het verhaal van de
Otters in De Onlanden duidelijker maakt.

De Ottergroep
Zonder een aantal ‘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):
Jaap de Boer (beheerder Het Elsburger Onland)
Theo Bus (vrijwilliger Staatsbosbeheer)
Lex Duif (vrijwilliger Staatsbosbeheer)
Alwin Hut (beheermedewerker Het Groninger Landschap)
Hilco Jansma (natuurfilmer)
Luut de Jong (muskusrattenvanger waterschap Noorderzijlvest)
Hendrik Koops (muskusrattenvanger waterschap Noorderzijlvest)
Frank Kruk (vrijwilliger Het Elsburger Onland)
René Oosterhuis (rayonbeheerder Het Groninger Landschap)
Aaldrik Pot (boswachter Staatsbosbeheer)
Tonnie Sterken (vrijwilliger Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten)
Daarnaast willen we Loek Kuiters van de Wageningen Universiteit bedanken voor de
vele informatie die we kregen over de DNA analyses van de Otters in De Onlanden en
omgeving. Jannes Aalders, Henri Hallink en Bert Zeijlmaker gaven
zichtwaarnemingen van Otters in De Onlanden door. Desmond de Vries gaf informatie
over de otterfamilie bij het Lieversche Diep. Sjoerd Geelink meldde de vondst van
ottersporen op landgoed Nienoord. Ep de Boer, Jos Darwinkel en Karin Bokma
bedanken we voor het melden en veilig stellen van verkeersslachtoffers.
8

Het volledige rapport over de otterpopulatie in Nederland in 2016/17 van de
Wageningen Universiteit is te downloaden via:
https://www.wur.nl/upload_mm/d/6/5/23687bd3-124d-4894-ab8a-0ec3cf6cd5af_WOttechnical%20report%2099%20webversie.pdf

Video materiaal:
Het aantal films van de Otters in en rond De Onlanden op het Youtube-kanaal van
stichting Natuurbelang De Onlanden groeit elk jaar. Hieronder staat een selectie van de
meest recente beelden en de leukste video’s uit eerdere jaren.
Beelden stichting Natuurbelang De Onlanden:
Otter man fluit naar vrouw: https://www.youtube.com/watch?v=8JyHslPetbE&t=4s
Spelende jonge Otters: https://www.youtube.com/watch?v=Ss7oxC6nzaQ
Moeder Otter doet middagdutje: https://www.youtube.com/watch?v=ONp8z-DMz_A
Otter jaagt op vis onder brug: https://www.youtube.com/watch?v=4qXg8rdDOH4&t=3s
Otter drieling met moeder: https://www.youtube.com/watch?v=sxcYGbNDKwQ
Zwemmende Otters overdag: https://www.youtube.com/watch?v=g9hkJ36Ertg
Otter tweeling met moeder: https://www.youtube.com/watch?v=n63hK1gGbcA
Otter man overdag, rollen en schuren:
https://www.youtube.com/watch?v=vIBmVkHUxcg&t=16s
Otter overdag bij de Noorddijk in De Onlanden
(foto: Henri Hallink, mei 2017)
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