
Otter doodgereden op E313 in Ranst, in Willebroek nog altijd een otter 

aanwezig (provincie Antwerpen) 

Op dinsdag 23 oktober om 16u reed ANB-er Jan Meulemans op de E313 richting 

Antwerpen toen hij, net voor de parking in Ranst (ter hoogte van enkele 

visvijvers) een dode otter opmerkte.  Zijn collega Daniël Josten passeerde er die 

dag in de voormiddag, echter zonder een otter –  toch een opvallend groot dier – 

op te merken. Ook de dag voordien werd dit traject afgelegd zonder dat een otter 

werd opgemerkt, terwijl bij een nieuwe passage op 24 oktober de otter meteen wél werd 

opgemerkt . 23 oktober is dus zo goed als zeker de datum van sterfte, bovendien verplaatste het 

dier zich wellicht overdag . Het kadaver kon uiteindelijk op 25 oktober ingezameld worden door Jan 

Meulemans, waarna het werd overgebracht naar de vriezer van het VOC te Brasschaat.  

Het belang van het nauwkeurig registreren van inzamel- en opmerkdatums werd aangetoond door 

de gebeurtenissen die zich ondertussen voltrokken in Willebroek. In het Broek Denaeyer (waar de 

eerste otterbeelden dit jaar werden opgenomen, zie Marternieuws 7) stonden al die tijd drie 

fotovallen opgesteld door de domeinwachters van de Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen. 

Op 19 oktober, om 21u30 werd er een beeldvullende opname van een otter gemaakt. Op 20 

oktober, om 01u55 zien we de rug van een otter in beeld en op 24 oktober, om 22u37 (een dag na 

de vondst in Ranst!) zien we snorharen in beeld die enkel van een otter kunnen zijn… Het 

verkeersslachtoffer van Ranst is dus niet hetzelfde dier dat in Willebroek gefilmd werd! 

Inmiddels konden we een autopsie op de dode otter uitvoeren. Helaas was het dier na twee dagen 

op de autostrade te liggen  gereduceerd tot een nagenoeg leeggereden vel. Alle organen en ook zo 

goed als alle skeletelementen waren weg, waardoor de informatie die we uit de autopsie konden 

halen beperkt is. De lengte kon daardoor ook slechts zeer ruw bepaald worden: een lichaamslente 

van ca. 90 cm en een staartlengte van ca. 45 cm. Op basis van een dergelijke lichaamslengte gaat 

het om een groot en dus volgroeid mannetje. Volgroeid is echter niet het hetzelfde als seksueel 

rijp. Gelukkig hebben we wel het baculum of penisbeen teruggevonden (dit is immers met stevig 

bindweefsel verbonden met de huid). Op basis van lengte en gewicht zijn jongere en oudere dieren 

van elkaar te onderscheiden. Met een lengte van 62 mm en een gewicht van 2,29 gram gaat het 

zeker om een volledig volwassen dier, minstens twee jaar oud. Daarnaast konden er nog enkele 

tanden gerecupereerd worden: één (nagenoeg) volledige onderhoektand, de wortel van de andere 

onderhoektand, en de onderste snijtanden. Deze hoektandwortels zullen ons toelaten de exacte 

leeftijd te kennen door microscopisch onderzoek. Het topje van de volledige hoektand is 

afgebroken, dus hieraan valt geen 'gewone' slijtage te bepalen. De bovenrand van de snijtanden 

laat wel enige visuele interpretatie toe van slijtage, gekoppeld aan leeftijd. Deze slijtage is beperkt, 

zodat het geen 'zeer oud' dier is. Een voorlopige beoordeling komt daarmee bij een leeftijd van 

twee à drie jaar. Otters hebben in West-Europa hoe dan ook geen lange levensverwachting wegens 

de hoge kans op ongevallen : voor dieren die het jeugdstadium ontgroeid raken is dit slechts 2-3 

(4) jaar, terwijl de fysieke levensverwachting in theorie 10-15 jaar kan zijn. 

https://vimeo.com/album/2189077/video/55790496


  

De otter die op 23 oktober 2012 werd doodgereden in Ranst,  

met een steenmarter ter vergelijking (foto INBO) 

Er werd ook een DNA-staal genomen. Dit staal werd overgemaakt aan onze Nederlandse collega’s 

van Alterra, zodat zij het DNA kunnen vergelijken met dat van de Noord-Nederlandse populatie. 

Deze analyses zullen begin 2013 uitgevoerd worden. De dieren uit Noord-Nederland werden 

geïntroduceerd via een officieel herintroductieprogramma tussen 2002 en 2008. Een deel van deze 

otters werd in het wild gevangen in Wit-Rusland, Letland en Polen, een ander deel was afkomstig 

uit kweek in gevangenschap. Van elk van deze dieren is het genetisch paspoort gekend zodat hun 

nakomelingen getraceerd kunnen worden. Deze otters hebben zich ondanks een hoge 

verkeerssterfte kunnen handhaven in het gebied van herintroductie en zijn zich nu met 

mondjesmaat aan het verspreiden over Nederland. De areaaluitbreiding verloopt via een 

olievlekpatroon vanuit het gebied van herintroductie, maar ook sprongsgewijs waarbij nieuwe 

populatiekernen ontstaan door lange-afstandsdispersers. Het DNA-onderzoek bracht evenwel aan 

het licht dat een aantal van de Nederlandse verkeersslachtoffers niet afkomstig was uit de 

herintroductiegroep, maar uit de Duitse populatie op zo’n 150-200 km van de Nederlandse grens. 

Tussen de Duitse (Centraal-Europese) populatie en het Nederlandse kerngebied werden inmiddels 

kleine groepen zich voortplantende otters ontdekt, bestaande uit dieren van beide populaties en 

hun nakomelingen. In 2006 werd een ‘vreemde’ otter doodgereden in het zuiden van Nederland, 

nabij Breda. Of de otter die deze zomer werd ingezameld in het Nederlandse Asten (niet zo ver van 

de grens met Belgisch Limburg, zie Marternieuws 8) ook een vreemde eend in de bijt is zullen we 

begin volgend jaar te weten komen.  

De herkomst van de recente ‘Vlaamse’ otters is vooralsnog onduidelijk, mogelijk gaat het om 

relictdieren. Zowel in de Ardennen als in de Maasvallei (Limburg) bleven er de laatste (tientallen) 

jaren op onregelmatige tijdstippen immers betrouwbare waarnemingen opduiken. Bij zeer lage 

aantallen laten otters ook minder sporen na en kunnen ze over zeer grote afstanden (tot enkele 

honderden kilometer !) zwerven. Zonder het gebruik van fotovallen hadden we nu ook geen weet 

van de otters in Bocholt en Willebroek. De mogelijkheid van een illegale introductie (een 

veronderstelling die steevast her en der opduikt) kunnen we in principe niet uitsluiten, maar lijkt 

ons om diverse redenen onwaarschijnlijk.  Ongewilde ontsnapping uit gevangenschap is een andere 

theoretische mogelijkheid, maar de plaatsen waar meerdere Europese otters in gevangenschap 

worden gehouden zijn zo beperkt dat dit vroeg of laat wel bekend geraakt.  

Vanaf 2013 zijn er in Nederland nieuwe uitzettingen gepland op twee locaties: in Gelderland 

(centraal Nederland) en in Nederlands Limburg (Maasvallei), d.i. vlakbij Vlaanderen aan. Op die 

manier hoopt men op termijn tot genetische uitwisseling te komen tussen de otters van het 

noorden en die van het zuiden, in de Ardennen.     


