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INLEIDING
Na zes uitgebreide otterrapporten gemaakt door Wim van Boekel heeft dit rapport een nieuwe
vorm. Helaas heeft Wim ons verlaten en loopt nu met veel plezier rond op de kwelders van
Friesland. Wij moeten het nu dus doen zonder Wim zijn expertise en ervaring. Daarnaast is ook
de landelijke DNA monitoring van otterspraints gestopt. Tot 2020 werden deze spraints in de
wintermaanden verzameld voor DNA onderzoek, maar daar is mee gestopt omdat de populatie
otters in Nederland een levensvatbare grootte van rond de 450 dieren heeft bereikt. Wel blijven
we zoeken naar spraints in de wintermaanden om te onderzoeken of en waar de otters aanwezig
zijn. Deze gegevens komen in een landelijke database waar de verspreiding van de otter wordt
bijgehouden. Ook wordt er nog steeds DNA onderzoek gedaan, maar alleen nog bij
doodvondsten.
Het nieuwe rapport bevat dus niet de uitkomst van het DNA onderzoek. Het interessante hieraan
was dat we konden zien welke otters er nog steeds in De Onlanden aanwezig waren en of er
DNA werd gevonden van onbekende dieren. Ook hadden we zicht op het geslacht van de
dieren. De DNA monitoring gaf interessante inzichten over het verspreidingsgedrag van de otter
en die inzichten ontbreken nu grotendeels, op de DNA monsters van de doodvondsten na.
Desalniettemin hebben wij ons best gedaan zoveel mogelijk te ontdekken over de otterpopulatie
in De Onlanden, door het gebruik van wildcamera’s en het zoeken naar sporen. Daarnaast zijn er
helaas weer otters slachtoffer geworden in het verkeer, maar zijn er ook zichtwaarnemingen
gedaan door de bezoekers van De Onlanden. In dit rapport worden alle waarnemingen en
tragedies samengevat en maken we een schatting van de otterpopulatie van 2021.

RESULTATEN OTTER MONITORING 2020 EN 2021
Doordat de DNA monitoring is gestopt, is het
moeilijker om een beeld te krijgen van het
aantal otters dat er in De Onlanden aanwezig
is (geweest). In de winter van 2017 werd het
DNA van acht verschillende individuen
gevonden, de winter erna waren het er elf en
in de winter van 2019 werd het DNA van
dertien individuen gevonden. Het aantal
otters in de Onlanden nam dus toe en ook de
afgelopen twee jaar hebben we door het
gebruik van wildcamera’s kunnen vasttellen
dat er jongen zijn geboren.
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Jonge otters bij de Bolmert, wildcamerabeelden
van Theo Bus

In 2020 zijn er waarschijnlijk negen jongen geboren. Op de wildcamera’s van Theo Bus en Sjoerd
Geelink waren veel jongen te zien dat jaar. In het voorjaar lmden zij een moeder met twee
jongen bij de Matsloot, later een moeder met één jong op een andere locatie. In het begin van
2021 hadden ze beelden op twee verschillende plekken van een moeder met drie jongen. Deze
jongen zijn dus ook in 2020 geboren. In 2019 werden er aan het einde van het jaar minder
jongen gezien op de wildcamera’s en de verwachting was dat deze dan pas begin 2020 te zien
zouden zijn, wat ook zo bleek te zijn. Echter in het volgende seizoen was de piek in
waarnemingen van jonge otters voor de wildcamera’s weer aan het einde van het jaar, net zoals
in 2018.
In 2021 zijn er tot oktober geen jongen waargenomen op de wildcamera’s. Dat betekent
natuurlijk niet dat er toen geen jongen geboren zijn. De Onlanden is een groot gebied en er zijn
gelukkig genoeg plekken waar onze camera’s niet kunnen staan. De eerste jongen van dit jaar
werden in oktober vastgelegd op de wildcamera van Virry Schaafsma bij het Peizerdiep. Het
betrof een moeder met twee speelse grote jongen. In november zag Theo Bus een vrouwtje met
twee jongen op de wildcamera en in december een vrouwtje met een nog wat kleiner jong,
beide in de Bolmert. Op de valreep had ik zelf ook nog een moeder met twee jongen op de
camera in het oostelijke deel van De Onlanden. Uiteindelijk zijn er dus in ieder geval zeven
jongen geboren in 2021. In 2018 en 2020 was de piek van het aantal jongen dat we zagen voor
de camera aan het einde van het jaar en dit jaar zagen we zelfs alle jongen in die periode. Wat
opvalt is dat aan de hand van de beelden, het erop lijkt dat in 2020 de jongen vooral in het
noordwestelijke gedeelte van De Onlanden zijn geboren. In 2021 zien we de jongen meer
verspreid door het hele gebied.

Een moeder met 2 jongen, wildcamera beelden van Virry Schaafsma

Naast het monitoren met de wildcamera’s is er door de vrijwilligers van de ottergroep ook
gezocht naar sporen van otters zoals spraints, vraatresten en otterwissels (loopsporen). Deze
werden volop aangetroffen op de bekende en veelgebruikte locaties.
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Waarschijnlijk heeft de otterpopulatie in De Onlanden een stabiele grootte bereikt, wat
aannemelijk lijkt gezien het aantal geboren otters. Het is erg moeilijk de precieze grootte van de
populatie in te schatten, omdat otters mobiele dieren zijn en veel jonge dieren, met name
mannetjes, het gebied na ongeveer een jaar verlaten. Ook volwassen otters willen nog wel eens
hun territorium verlaten als het ze zo uitkomt. Tijdens de jaren dat er DNA werd gemonsterd
werden er soms maar twee bekenden teruggevonden en zes werden er dan niet aangetroffen.
De aantallen blijven dus schattingen, maar de otterpopulatie in De Onlanden zal uit ongeveer
twaalf tot vijftien dieren bestaan. De populatie bestaat grotendeels uit vrouwtjes, een dominant
mannetje en wat rondhangende mannetjes. Het is een mooi aantal voor een gebied als De
Onlanden en het is een teken dat De Onlanden een voedselrijk gebied is waar genoeg
schuilplekken zijn en ruimte is voor de otter om zich voort te planten.

VERKEERSSLACHTOFFERS

Kaart met verkeersslachtoffers van 2020 en 2021
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Het verkeer blijft de grootste vorm van gevaar voor de otter in Nederland. Ook in 2020 en 2021
samen zijn er meer dan een handvol otters doodgereden in de omgeving van De Onlanden. Elk
jaar komt ongeveer een derde van de Nederlandse populatie om in het verkeer. Otters zijn
mobiele dieren die in tegenstelling tot de bever soms grote afstanden over het land a eggen.
Vooral jonge mannetjes op zoek naar een eigen territorium, maar ook vrouwtjes met jongen die
een veilige plek zoeken worden slachtoffer. In 2020 werd er een volwassen otterman
doodgereden op de Meerweg bij Friescheveen. Dit was de enige melding van een slachtoffer
nabij De Onlanden voor dit jaar. Eind januari 2021 ging de avondklok in en vanaf dat moment
kwamen in heel Drenthe en Groningen minder meldingen binnen van doodgereden otters.
Zodra de avondklok werd opgegeven eind april 2021 liep het aantal slachtoffers helaas in een
rap tempo op.
Ook rond De Onlanden zijn in 2021 vijf doodgereden otters
gemeld. Het eerste gemelde slachtoffer viel in mei op de
Meerweg, iets westelijker dan het slachtoffer van december
2020. Voor deze otters komt de ecologische verbinding
waaraan momenteel gewerkt wordt en de westelijkere fauna
buis die in de planning staat, te laat. Kort daarna valt een
slachtoffer op de N372 bij Leutingewolde. 12 juli is er een
otter doodgereden op de A7 ter hoogte van Westpoort,
Hoogkerk. Het slachtoffer is helaas een prachtig groot
vrouwtje. Op 30 augustus komt er een melding binnen van
een bijzondere plaats, er is aan het Hoendiep in Groningen
een dode otter gevonden door de dierenambulance. In
september wordt er voor de zoveelste keer een otter
doodgereden op de A28 ter hoogte van De Punt en er valt in
oktober een slachtoffer nabij Bunne.

Het vrouwtje bij Westpoort, foto
van Alwin Hut

Notabene tijdens het werken aan dit otterrapport komt er een
melding binnen van een doodgereden otter bij Peize, deze is dus zelfs binnen de
gebiedsgrenzen van De Onlanden omgekomen in het verkeer, iets dat gelukkig niet heel vaak
gebeurd. Deze otter is het zesde verkeersslachtoffer van 2021.

DAGWAARNEMINGEN VAN OTTERS IN DE ONLANDEN
In 2020 en 2021 zijn er een behoorlijk aantal dagwaarneming van otters gedaan door bezoekers
en door vrijwillers van de ottergroep. Ondanks dat er de afgelopen jaren een daling van het
aantal dagwaarnemingen was, lijkt het de afgelopen twee jaar weer wat te stabiliseren. Echter is
deze stijging niet te zien op wildcamera’s en hoeft het niet te betekenen dat otters zich weer
meer laten zien bij daglicht. Waarschijnlijk zijn ze meer gezien vanwege de lockdown en het
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stijgend aantal bezoekers in De Onlanden in deze periode. We merken de laatste jaren dat de
otter zich minder vaak overdag laat zien op de wildcamera beelden. Hoe veiliger een otter zich
voelt in een gebied, des te groter de kans dat deze ook overdag actief is. Dat veilig voelen heeft
met name te maken met de aan- of afwezigheid van mensen. De Onlanden wordt steeds meer
ingeklemd tussen de bebouwing en de drukte van recreanten in het gebied neemt toe. Hiermee
is de daling van het aantal dagwaarnemingen goed te verklaren.

DISCUSSIE
Het algemene beeld van de otterpopulatie in
De Onlanden, zoals dat in 2020 en 2021 uit
de waarnemingen met wildcamera’s en van
sporen kwam, duidt op een stabiele populatie
met wellicht nog enige groei voor zover dat
past binnen het gebied. Vooral in 2020 lijkt er
een groei van de populatie te zijn geweest.
Doordat er maar één verkeersslachtoffer is
gemeld in de buurt van De Onlanden was dit
een goed otter jaar.
In 2021 zijn er zeven jongen waargenomen op de wildcamera’s en zijn er helaas weer meer
slachtoffers gevallen in het verkeer. Ook werd er dit jaar een otter dood gereden bij Peize, binnen
de gebiedsgrenzen van de Onlanden.
Ondanks het genoemde aantal slachtoffers komen er relatief weinig meldingen binnen uit de
gebiedsgrenzen van De Onlanden. Tot nu toe zijn dat er drie, de twee mannetjes die op de
Groningerweg tussen Peize en Peizermade in 2019 zijn doodgereden en de otter die in
november 2021 is doodgereden bij Peize. Dat is opvallend voor een gebied met zo’n grote
populatie. Of dit komt door het feit dat de otters in dit gebied de aanwezige faunapassages
goed gebruiken of dat er dieren wel slachtoffer worden maar niet worden gevonden is niet
duidelijk. Laten we hopen dat het de eerste reden is.
Zoals Wim al aangaf in zijn otterrapport van 2019: “… is de zeer drukke N372, die dwars door De
Onlanden loopt, een weg waarvan al te verwachten was dat het vroeg of laat mis moest gaan. Dat
is vooral het geval als er otters langskomen die het gebied niet kennen en dus ook de
faunapassage niet weten te vinden. Door middel van afrastering zouden deze otters naar de
passage geleid kunnen worden. Dat is een maatregel die zeker overwogen moet worden als hier
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in de toekomst vaker otters doodgereden gaan worden en ook zeker zal helpen om het huidige
aantal verkeersslachtoffers van andere soorten (vos, steenmarter, haas) terug te brengen”. Ook dit
jaar ging het weer mis op deze weg, bij Leutingewolde viel een slachtoffer. Op de N372 in de
buurt van Roden zijn door de jaren heen al een aantal slachtoffers gevallen en dit is duidelijk een
knelpunt waar meer aandacht voor moet komen.
Vanaf het jaar 2013 toen de eerste ottersporen werden ontdekt, heeft De Onlanden zich
ontwikkeld tot een kerngebied voor de otter. De Onlanden ligt op het knooppunt van oost-west,
de natte laagveengebieden en zuid-noord, het stroomgebied van Peizerdiep, Reitdiep en
Lauwersmeer. Otters die geboren worden in De Onlanden kunnen naar alle vier de
windrichtingen wegtrekken om nieuwe leefgebieden te bevolken. Juist omdat De Onlanden een
belangrijk brongebied vormt, niet alleen voor otters maar ook voor veel andere soorten, is het
van groot belang dat alle knelpunten rond De Onlanden worden opgelost door de aanleg van
faunapassages en begeleidingsrasters.

DE OTTERGROEP
Na het vertrek van Wim van Boekel is er een nieuwe ottergroep gevormd. Zij zorgen voor veel
informatie en mooie wildcamera beelden. Zonder deze vrijwilligers konden we de otters in De
Onlanden niet volgen en Stichting Natuurbelang De Onlanden is daar erg dankbaar voor. De
volgende personen hebben daaraan bijgedragen:
Theo Bus (vrijwilliger Staatsbosbeheer)
Sjoerd Geelink (vrijwilliger Staatsbosbeheer)
Michel Wijnhold (vrijwilliger Sovon, team Natuurbelang De Onlanden)
Virry Schaafsma (vrijwilliger Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten)
Herman Sips (team Natuurbelang De Onlanden)
Sonja van der Wijk (vrijwilliger Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer)
Daarnaast willen we Wim van Boekel bedanken voor de vele informatie die we konden vinden in
de uitgebreide otterrapporten van de voorgaande jaren, Michel Wijnhold voor het verzamelen
en inzichtelijk maken van alle waarnemingen in De Onlanden en Cindy de Jonge-Stegink voor
het leveren van de gegevens van alle otter verkeersslachtoffers in Drenthe.
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