
 

DE OTTER IN OOST-VLAANDEREN : 
ONDERZOEK EN BESCHERMING 

GENT, 19 MAART 2022 
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Koen Van Den Berge (INBO) en Joris Everaert (INBO, vzw Durme, 

regionale Zoogdierenwerkgroep Waas, Durme & Schelde & Natuurpunt) 



Otter Lutra lutra 

Foto : Wildlife Biology 

-  middelgroot  
 

-  roofdier (Carnivora), 
    in praktijk vooral viseter 
 

-  marterachtige, zoals ook o.a. 
    wezel, hermelijn, bunzing, boommarter, steenmarter, das, ...  
 

-  territoriaal (!), zeer groot, exclusief leefgebied  
    (mannetje: 20 tot 40 km oeverlengte en/of enkele km² moerasgebied, 
      overlap met één of enkele kleinere territoria van vrouwtjes)  
 

-  amfibische leefwijze : smalle zone aan weerszijden van grens 
                                              tussen water en land 



 
- vorige eeuwwisseling (1900) nog                                                              

‘overal’ algemeen  
 

- ‘succesvolle’ uitroeiingscampagne                                                        
eerste helft vorige eeuw… 

       (aanzien als bijzonder schadelijk voor visbestand,  
        met premies voor het doden) 
 

- genadeslag door biotoopverlies 
     incl. waterverontreiniging (!) 
     tweede helft vorige eeuw 
 

- in Vlaanderen en Nederland                                                            
‘uitgestorven op populatieniveau’ in jaren 1980 – ‘90 

 

- zwervende of geïsoleerde dieren, o.a. Grensmaas, Wallonië  
 
 
 

  Historiek 
Historiek België 

Dessel ca. 1950  (Damen 2021) 
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Historische verspreiding 1880 - 1970 
Vlaanderen en Waalse grenszone 

Historische verspreiding otter in Vlaanderen en Waalse grenszone.  

Data naar Metsu & Van Den Berge 1987, aangevuld (veelal op basis van vangstgegevens) 



Vlaanderen actueel 

-  Verspreidingsbeeld = momentopname,  
    cf. geen systematisch onderzoek. 
 

-  Sinds 2012 opnieuw sporadische  
   waarnemingen van telkens één dier  
   (bv. Willebroek in A’pen, Bocholt in Limburg)  
 

-  Vestiging in Benedenschelde (Kruibeke en omgeving) zeker sinds 2014 
 

-  Recent ook waarnemingen in N-O-Limburg, Antwerpse Kempen,    
    Waasland en omgeving (zie verder), langs Schelde in Zwalm en  
    Oudenaarde, Schipdonkkanaal in Damme, … 
 

-  Herkomst meervoudig: 
• dispersie na herintroductieproject Nederland (2002) 
• natuurlijke herkolonisatie uit buurregio’s (Duitsland,..) 
• populatie-relicten 

 
 
 

Kruibeke 14 feb 2019 



Terug van (nooit helemaal ?) weggeweest 

Foto : cameraval 
Wit-Rusland 2015 

Waarnemingen otter 2012 - 2022 ;   rood = zeker, blauw = waarschijnlijk 



 Prenten en ‘spraints’ (= uitwerpselen) 

Foto : Zoogdiervereniging Nederland 



 Spraints  genetische analyse  
   bevestiging van soort, bepaling geslacht, individu & herkomst. 
 

 eDNA genetische analyse waterstalen 
- aanwezigheid otter in Kruibeke was al eerder bevestigd met eDNA.  
- voorjaar 2021 ook eDNA-sporen van otter in waterstalen vallei    
   van de Abeek en aanliggende moerasgebieden. 

Foto Lars Soerink - Vildaphoto 



 

 Cameraval onderzoek ! 



 

 Primeur ! Opname hoogdrachtig vrouwtje  
 ‘ergens’ in Oost-Vlaanderen 



 

Foto : Koos Werther (Ndl) 

 Coming soon … ?  



Belang bijdrage monitoring door vrijwilligers 
     

Voorbeeld van ‘meneer éénoog’ otter in Waasland 

Waarnemingen otter 2012 - 2022 ;   rood = zeker, blauw = waarschijnlijk 

Onderzoek regionale Zoogdierenwerkgroep Waas, Durme & Schelde, 
vzw Durme & Natuurpunt (coördinatie Joris Everaert) 
 

    ca. 25 continu ingezette cameravallen, zoeken naar spraints,… 



Verspreiding ‘meneer éénoog’ otter sinds dec. 2019 
 



Cameraval opname in Molsbroek, Lokeren:  Joris Everaert 

Verschillende cameraval video’s, zie YouTube kanaal Joris Everaert:  
https://www.youtube.com/channel/UCIXkMwtvTqM5u5Ehq-hJ6sA/videos 

Meer info  https://www.natuurpunt.be/nieuws/eenoog-otter-heeft-leefgebied-van-wachtebeke-tot-berlare-oost-vlaanderen-20211220  

Verspreiding ‘meneer éénoog’ otter sinds dec. 2019 
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Herkomst ‘meneer éénoog’: genetische analyse spraints 
 

Flevopolder 
    tot 2018 

zeker sinds  
dec. 2019 



Bedreigingen voor (opmars) otter 

- Polluentenvracht in vis: (historische) vervuiling 
- Habitatversnippering en verkeerssterfte 
- Onvoldoende voedsel  
      behoefte van ca. 1 kg vooral vis (< 50 cm)  
        29 kg/ha/jr. vergt visbestand 90 kg/ha 
 

 
- Onvoldoende genetische fitness 
- Onvoldoende dekking (rustige schuilplaatsen) 
 
- (On)opzettelijke doding en negatieve perceptie 
- Doorwerking klimaatverandering (verdroging) 

kritisch 

zeer belangrijk 

belangrijk 



X 
 

Voorbeeld verkeerssterfte in Nederland 
- Belangrijkste doodsoorzaak (90%) otters is door het verkeer. 
- Jaarlijks sneuvelt 25% van Nederlandse otterpopulatie in het verkeer !  

Kuiters et al. 2021 

Ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers binnen en buiten de grenzen 
van het voormalige uitzetgebied sinds de start van herintroductie in 2002. 



 Verkeersknelpunten lokaal aanpakken 
        Otter als paraplusoort (ook voor andere soorten nuttig)  

Otter in faunatunnel. Foto: Mark van Heukelum) 



i.s.m. lokale gemeenten, verenigingen, bedrijven, private eigenaars,… 

Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor 
de Europese otter in Vlaanderen (ontwerp) 
Van Den Berge K., Everaert J., Van Wichelen J. & Belpaire C. (2022). Soortenbeschermingsprogramma voor de 

Europese otter (Lutra lutra) in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Scheldevallei : lokaal ‘project Otterland’ 



SBP otter – actieprogramma (ontwerp) 

1. OPTIMALISATIE VAN ACTUEEL LEEFGEBIED 
1. Antitankgracht regio 
2. Scheldevallei 
3. Maasvallei 

2. REALISEREN EN VERBINDEN NIEUW POTENTIEEL HABITAT IN 
VLAANDEREN 

 
 
 
 
 

3. KENNISOPBOUW m.b.t. POPULATIE-ONTWIKKELING OTTER 
4. SENSIBILISATIE EN COMMUNICATIE 
 

● Ontsnipperingsmaatregelen verkeer 
● Ontsnipperingsmaatregelen waterlopen en natuurverbindingen 
● Kwaliteit leefomgeving verbeteren (habitatherstel) 
● Inrichting en beheer van gronden 



Otter als ambassadeur  
hoogwaardige natuur 

Foto : Lore Van Damme 



Dank voor uw aandacht ! 

Contact Koen Van Den Berge: koen.vandenberge@inbo.be 
Marternetwerk: via google (INBO). Zie ook INBO-Roofdiernieuws 

Contact Joris Everaert: joris.everaert@inbo.be  
en regionaal (Waasland) joris.everaert@telenet.be  

Cameraval opname:  Joris Everaert 
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