Zoals u wellicht weet, is de
otter een echt waterdier dat
voornamelijk langs rustige
oeverzones leeft. Met al haar
beken, plassen en rivieren zou
u daarom verwachten dat
Nederland een perfect
leefgebied is voor het dier.
Ooit was dat ook zo, maar
helaas is de hele populatie
ruim 20 jaar geleden uit ons
land verdwenen als gevolg van
jacht, stroperij en
watervervuiling. Gelukkig is er
anno 2011 goed nieuws: de
otterjacht is al jaren verboden
en ook de kwaliteit van het
water en de visstand zijn
verbeterd. In 2002 werden de
eerste otters in Friesland en
Overijssel uitgezet en
sindsdien is de soort bezig aan
een heuse comeback. Vanaf
dit jaar wordt er hard gewerkt
om ook Limburg weer ‘otterproof’ te maken.
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de hoge gehaltes aan bestrijdingsmiddelen en nutriënten terug te dringen.
Bij het controleren of deze maatregelen
effect hebben, vormt de otter een indicatorsoort: als het hen goed gaat, is ook
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Door grootschalige natuurontwikkeling
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Ontsnipperingsmaatregelen

bij het internationaal perspectief van
de otter: het rivierengebied in Limburg

Enkele otterfeiten:

vormt immers de schakel tussen popu-

Grootte: 80-140 cm lang, inclusief

laties in Nederland en de Ardennen en

de staart van 30-50 cm

Eifel, twee voormalige kerngebieden
Om verdere inteelt tegen te gaan en de

Gewicht: 5,5-12,5 kg, vrouwtjes zijn

van de otter.
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de dieren zelf, levert de herintrede ook

15 jaar in het wild niet ouder dan
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derdeel van het Otterproject is daarom

van grote rivieren. En wat ook belangrijk

dat er geïnvesteerd gaat worden in het
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Worpgrootte: circa 2-5 jongen, vaak

oplossen van migratieknelpunten. Dit

schappelijke acceptatie geniet en wordt
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kan eenvoudig door het aanleggen van

gekoesterd als beschermde soort. Dus
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aantal otters uit te zetten, dan kunnen

schreeuwen, katachtig geblaas en

ters en andere dieren zich zonder gevaar

zij in onze provincie rustig vertoeven.

vriendschappelijke knorgeluidjes

kunnen verplaatsen. Komende jaren

Wij heten de otter alvast een warm wel-

ligt de nadruk op het ontsnipperen van

kom!

Voedsel: per dag 1-1,5 kilo voedsel,

de Midden-Limburgse beekdalen. Het
streven is om in drie jaar tijd meer dan

waarvan 80-90% uit vis bestaat,
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vijftien knelpunten aan te pakken, zodat

verder amfibieën, watervogels, ratten, kreeften, wormen en grotere

het gebied veilig is voordat de otter zijn

Met veel dank aan dhr. Gijs Kurstjens,

herintrede doet. De Roer, Swalm, Tungel-
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royse Beek, Haelense beek en Maasplas-

Meer informatie:

sen zullen zijn toekomstige kerngebied

www.ottersinrivierenland.nl

insecten
Grootte leefgebied: mannetjes
behoeven gemiddeld 15 km

vormen.

oeverlengte, vrouwtjes 7 km

Bovendien kan een toekomstige popu-

Uitwerpselen: ook ‘spraints’

latie in Limburg, als de verbindingswe-

genoemd, 10-15 mm dik en 2-10

gen veilig zijn, in contact komen met de

cm lang, dienen als markering, op

Gelderse en Overijsselse populaties en

kenmerkende plekken (verhogingen,

omgekeerd. Het is de bedoeling dat er

uitstulpingen)
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uiteindelijk zal worden samengewerkt
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met partners in België en Luxemburg,

Familiegrootte: leven solitair,

die onder de naam LIFE Loutre Project

uitgezonderd moeder met jongen

al jaren bezig zijn hun otterbiotoop te
verbeteren. Dit streven sluit goed aan

