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Otterprogramma IFG 

It Fryske Gea 
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. De organisatie 
heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel 
erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert 60 natuurgebieden, met een totale oppervlakte 
van meer dan 22.000 hectare. In zijn werk wordt de vereniging gesteund door circa 34.000 
leden. Dit betekent dat 1 op de 4 gezinnen in Fryslân lid is van It Fryske Gea. Samen met al 
deze mensen beschermt It Fryske Gea de natuur in de mooiste provincie van Nederland, 
voor jong en oud. Naast het beschermen van gebieden zet It Fryske Gea zich ook in voor de 
bescherming van soorten. Met name soorten die het moeilijk hebben en bovendien 
kenmerkend zijn voor de Friese natuur, zoals bijvoorbeeld de roerdomp, de ringslang en de 
argusvlinder.  

De Otter 
De otter is een zeer aansprekend waterdier dat perfect bij de waterrijke Provincie Fryslân 
past. In 1988 werd in Fryslân de laatste otter doodgereden. Het verkeer was toen al een 
belangrijke doodsoorzaak, vooral ook omdat de leefgebieden zo versnipperd waren geraakt. 
Daarnaast was de slechte waterkwaliteit een groot probleem. Giftige stoffen zoals PCB’s 
hoopten zich via het voedsel van de otter; vis, in de otters op en leidden uiteindelijk tot 
onvruchtbaarheid. Tot slot verdronken er ook nog eens talloze dieren in visfuiken en 
muskusratvallen.  
 
In 1985 werd de Stichting Otterstation Nederland (SON) opgericht. Vanaf het begin heeft It 
Fryske Gea nauw samengewerkt met de SON bij het herstel van het otterleefgebied. Zo 
werden in 1989 de landbouwpolders Koai en Bil in de Alde Feanen door It Fryske Gea 
ingericht als otterleefgebied. It Fryske Gea en de SON gaven in 1988 ook samen het boekje 
“de otter bliuwt in wrotter” uit, met een beschrijving van de knelpunten èn oplossingen. Het 
boekje was een belangrijke katalysator om het leefgebied van de otter gezonder te maken. 
Wetterskip, beleidsmakers en natuurbeheerders raakten erdoor geïnspireerd. Er werden 
nieuwe moerasgebieden ingericht en met elkaar verbonden en wet- en regelgeving voor 
industrie, landbouw, verkeer en wasmiddelen zorgden dat de waterkwaliteit sterk 
verbeterde.  
 
In 2002 is de otter daarom geherintroduceerd in de Weerribben en later volgden 
bijplaatsingen in o.a. Wieden, Lendevallei en Alde Feanen.  
Met de visserijsector en muskusratvangers wordt ondertussen onderhandeld over het 
gebruik van ottervriendelijke fuiken en vallen en vele verkeersknelpunten werden al 
opgelost met faunavoorzieningen (rasters en/of tunnels).  
Het gaat dan ook goed met de otter. Binnen Fryslân heeft de soort zich uitgebreid in aantal 
en qua verspreidingsgebied  en komt inmiddels voor van Drents Friese Wold tot Friese 
Ijsselmeerkust en van Lendevallei t/m Lauwersoog. De totale populatie in Nederland wordt 
momenteel op 160 dieren geschat.  
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Geen reden om achterover te leunen 
Ondanks het feit dat het dus goed gaat met de otter is er nog geen reden om achterover te 
leunen. De afspraken over de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur inclusief 
verbindingszones tussen leefgebieden zijn versoberd of uitgesteld. Het verkeer is nog steeds 
een groot risico; sinds de herintroductie in 2002 zijn er al weer meer dan 150 otters 
doodgereden, o.a. rondom de Grutte Wielen en de Lendevallei. Verder verdrinken er nog 
altijd otters in fuiken en vallen, die nog steeds niet verplicht otterveilig zijn. Tot slot blijkt uit 
DNA-onderzoek door Alterra dat de genetische basis van de huidige otterpopulatie in 
Nederland maar erg smal is, omdat slechts enkele mannetjes hebben deelgenomen aan het 
voortplantingsproces tot nu toe.  
 
Er is dus nog steeds veel werk aan de winkel! 
 

 
Otter op trapcam vastgelegd in de Grutte Wielen, 2014 

Rol It Fryske Gea 
It Fryske Gea ziet hierbij een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd, als moderne 
natuurvereniging met enorm veel kennis en ervaring en een grote achterban èn een groot 
netwerk (zowel landelijk als regionaal). Dit naast al bestaande clubs als de SON, Calutra, Das 
& Boom en Stichting Ark. It Fryske Gea kan bijvoorbeeld door zijn lokale contacten snel 
nieuwe initiatieven opstarten, andere partijen goed gefundeerd aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid, lopende processen zo nu en dan een zetje in de juiste richting te 
geven en bij stagnatie desnoods een breekijzerfunctie te vervullen. Als onderdeel van 
voorliggend programma dragen al deze inspanningen structureel bij aan de verdere 
verbetering van het leefgebied van de otter in Fryslân.  

Streefbeeld 2025 
We stellen ons voor dat alle grote moerasgebieden in Fryslân in 2025 met elkaar verbonden 
zijn via robuuste natte verbindingszones. De moerasgebieden zijn groot en van goede 
kwaliteit. De waterkwaliteit is dermate verbeterd dat vrijwel overal weer 
verlandingsprocessen op gang zijn gekomen, met de daarbij horende vis- en andere fauna. 
Niet alleen de otter, ook de bever, meervleermuis, noordse woelmuis en diverse zeldzame 
vissen en libellen hebben hiervan geprofiteerd, zijn toegenomen en hebben zich verspreid 
over de provincie. Op alle belangrijke faunaoversteekplaatsen liggen veilige voorzieningen, 
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waar otter en bever o.a. dankbaar gebruik van maken. Vissers gebruiken overal otter- (en 
bever-) veilige fuiken en ook de muskusrattenbestrijding is veilig voor otters en bevers. 
Beheerplannen van verschillende beheerders zijn aangepast aan het voorkomen van 
waterdieren. Omdat er meerdere buitenlandse dieren aan de Friese populatie werden 
toegevoegd is de genetische basis inmiddels weer gezond. 
 

 
Optimaal otter- (en bever-)leefgebied (Stichting Ark)  
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Vijf thema’s  
Het otterprogramma van It Fryske Gea kent vijf thema’s: verbindingen, voorzieningen, 
beheer, onderzoek en herintroductie.  
 
I. VERBINDINGEN 
It Fryske Gea wil een voortrekkersrol spelen bij het realiseren van vijf belangrijke natte 
verbindingszones. Deels zijn deze geschrapt in de herijkte EHS. Het meebrengen van geld kan 
daarom een breekijzerfunctie vervullen. Wel zal It Fryske Gea altijd proberen alle 
verantwoordelijke partijen mee te laten betalen. 
Sommige van de verbindingszones zijn al uitvoeringsgereed en wachten alleen nog op 
financiering. Voor andere plannen is de verkenning net opgestart of moet het hele proces 
nog beginnen. Naar verwachting kunnen de genoemde vijf verbindingszones binnen 10 jaar 
klaar zijn.  
 
Op dit moment raamt It Fryske Gea de benodigde eigen bijdrage aan de realisatie van deze 
vijf verbindingen op 600.000,- (zie bijlage 1 voor een overzicht en kostenraming).   
 
II. VOORZIENINGEN 
In mei 2013 deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in een zaak die door de stichting Das & 
Boom en de SON was aangespannen tegen de staat. Het Gerechtshof in Den Haag heeft de 
zaak in hoger beroep behandeld en geoordeeld dat diverse faunaknelpunten zo snel 
mogelijk, doch uiterlijk binnen drie jaar na 1 mei 2014 dienen te zijn opgelost.  
Dit is de reden waarom Rijkswaterstaat momenteel bezig is de knelpunten langs de 
Rijkswegen A6, A7 en A32 op te lossen. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben in oktober 
2015 ingestemd met het voorstel om alle urgente en potentiële otterknelpunten langs 
provinciale wegen in Fryslân aan te pakken en hebben hiervoor een budget van 700.000,- 
beschikbaar gesteld. Momenteel is de Provincie druk bezig met de voorbereidingen.  
 
Maar dan zijn er ook nog ruim 20 lokale wegen (Kuiters & Lammertsma 2014) waar zich 
momenteel faunarisico’s bevinden. Deze wegen en bermen zijn in eigendom en beheer van 
gemeenten. Regelmatig bevinden zich in de bermen meerdere nutsvoorzieningen (kabels en 
leidingen). Lang niet altijd is de gemeente zich ervan bewust dat ze een 
verantwoordelijkheid en een opgave heeft t.a.v. de otterproblematiek. Provincie Fryslân en 
SON hebben dat reeds aangekaart bij het Ministerie van Economische Zaken of gaan dat nog 
doen.  
 
Wat It Fryske Gea kan doen is om deze knelpunten, in het bijzonder die nabij 
natuurreservaten van It Fryske Gea, bij de betreffende gemeenten onder de aandacht te 
brengen, eventueel samen met andere betrokken partijen (SON, Provinsje, Wetterskip, ...).  
Oplossingen verschillen per locatie. Soms kan worden volstaan met het aanbrengen van een 
adequate afrastering, die de otters naar een reeds aanwezige duiker leidt. Soms moet er nog 
een voorziening (faunaduiker) worden aangebracht. Als er weinig ruimte is en veel 
nutsvoorzieningen in de bermen liggen dan kan dit in de papieren gaan lopen.  
Een substantiele financiële bijdrage van It Fryske Gea kan in dergelijke gevallen als breekijzer 
fungeren en helpen om vastlopende processen weer vlot te trekken.  
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Als structurele oplossingen (te) lang duren kan eerst ook gekozen worden voor een tijdelijke 
noodoplossing in de vorm van het plaatsen van een waarschuwingsbord of een andere 
tijdelijke voorziening.     
 
De ervaring die It Fryske Gea tot nu toe heeft met het oplossen van lokale knelpunten leert 
dat deze in kosten variëren van minimaal 3.000,- (een raster) tot maximaal 100.000,- (een 
ecoduiker + rastervoorziening). Als er zich kansen voordoen is het soms noodzakelijk snel te 
kunnen schakelen en beslissingen te nemen.  
In bijlage 2 staan 11 lokale knelpunten nabij Fryske Gea-gebieden, waar It Fryske Gea een rol 
voor zichzelf ziet weggelegd op een rij, met daarbij een ruwe schatting van de kosten / 
verdeelsleutel. Naar verwachting kunnen enkele van deze knelpunten al binnen een jaar en 
de meeste binnen 5 jaar worden opgelost.  
 
Op dit moment raamt It Fryske Gea de benodigde eigen bijdrage aan de realisatie van deze 
elf lokale faunavoorzieningen op 175.000,- (zie bijlage 2 voor een overzicht en 
kostenraming).  Adri Otter ziet dit plan in ieder geval wel zitten! 
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III BEHEER 
In overleggen met diverse partijen, zoals Provinsje, Wetterskip en collega-beheerders, zal It 
Fryske Gea waar mogelijk en nodig adviseren inzake belangrijke beheeraanpassingen.   
Te denken valt daarbij aan:  

- Het toepassen stopgrids in - of andere otter- (en bever-)veilige - fuiken 
- Het aanpassen en/of beperken van de muskus- en beverrattenbestrijding in otter- 

(en bever-) leefgebieden 
- Het gefaseerd schonen van watergangen 
- Het her en der toestaan van bosopslag langs waterlopen 

 
Mogelijk komen daar nog andere onderwerpen bij.  
Een terugkerend vraagstuk bij de realisatie van faunavoorzieningen is verder het beheer en 
onderhoud van de voorzieningen. Deze moeten een paar keer per jaar worden 
gecontroleerd op defecten en als die er zijn moeten ze vervolgens worden hersteld. Denk 
aan kapotte rasters en verstopte duikers. Ook dient er soms regulier beheer plaats te vinden, 
bijvoorbeeld het vrij maaien van rasters met de bosmaaier.  
 
Niet altijd wordt het beheer en onderhoud van voorzieningen meegenomen in de afspraken.  
Daarom is It Fryske Gea hierover in gesprek gegaan met in eerste instantie alleen de 
Provincie. Afgesproken is dat we in 2016 eerst zullen (laten) inventariseren hoe groot het 
“probleem” is en over welke kosten we het hebben (met hulp van studenten van het Van 
Hall Larenstein).  Vervolgens kunnen andere partijen zoals Wetterskip en Gemeentes 
aanhaken.  
Het idee is nu om uiteindelijk een gezamenlijke “beheerpot” in te stellen, van waaruit een 
meerjarig onderhoudscontract kan worden gefinancierd met een daarin gespecialiseerd 
bedrijf.  
 
In eerste instantie is voor dit thema geen direct budget nodig. Mogelijk dat het in de 
toekomst wel nodig is voor sommige maatregelen compensatie te bieden of alternatieve 
oplossingen (mee) te financieren. Het is op dit moment lastig om hier een inschatting van te 
maken.  
Ook kan een eigen bijdrage van IFG aan zo’n gezamenlijke beheerpot c.q. 
onderhoudscontract tzt gewenst zijn. Gedacht wordt aan een bijdrage voor uiteindelijk ca. 
15 voorzieningen à 1.000,- per jaar = 15.000,- per jaar.   
 
P.M. + 15.000,- per jaar 
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IV ONDERZOEK  
Op dit moment vindt monitoring grotendeels plaats door vrijwilligers van o.a. de SON en de 
werkgroep Calutra van de Zoogdiervereniging. Ook wordt samengewerkt met studenten van 
o.a. Hogeschool Van Hall-Larenstein. De SON heeft hiervoor enkele trapcamera’s (camera’s 
die reageren op warmte) beschikbaar gesteld. Ook ontwikkelt de SON zenders waarmee 
otters (en andere dieren) kunnen worden uitgerust teneinde hun terreingebruik te volgen.  
Alterra heeft sinds 2015 weer een klein budget voor het onderzoeken van spraints (DNA) en 
slachtoffers (DNA en doodsoorzaak).  
 

 
Otterspraints bevatten DNA!  
 
Monitoring is van groot belang teneinde de populatieontwikkeling goed te kunnen volgen en 
beheer- en beschermingsmaatregelen vervolgens ook daarop aan te kunnen passen.  
Het verdient aanbeveling de monitoring in de toekomst uit te breiden en verder te 
professionaliseren. We zouden ons kunnen voorstellen dat It Fryske Gea daarbij een 
fasciliterende rol speelt, maar ook een financiële bijdrage is denkbaar, bijvoorbeeld aan een  
soortgericht onderzoek in één of meer van zijn terreinen.  
 
Een trapcam en een zender kosten ca. 300,- per stuk (?). Voorstel is dat It Fryske Gea van 
beide 10 exemplaren aanschaft en deze beschikbaar stelt aan studenten, eigen 
medewerkers en/of vrijwilligers van Calutra en/of SON, om nader onderzoek te doen naar 
voorkomen en verspreiding van de otter in Fryslân. Daarnaast zouden we een klein budget 
willen reserveren om bij te kunnen dragen aan het uitvoeren van waardevolle 
onderzoeksvoorstellen.  
 
Benodigd budget: naar schatting 10.000,- 
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V HERINTRODUCTIE 
Een laatste (potentieel) probleem is dat van de verlies aan genetische diversiteit. Alterra 
heeft dit begin 2015 in de media gebracht (Volkskrant 21 januari 2015). Hierdoor zouden op 
termijn inteeltproblemen kunnen ontstaan, denk aan verminderde resistentie tegen ziektes.  
Het door Alterra, SON en Stichting Ark wordt momenteel dan ook geadviseerd om otters bij 
te plaatsen. Op dit moment wordt de Nederlandse populatie op 160 dieren geschat. Volgens 
Nederlandse natuurorganisaties is er sprake van een duurzame populatie als er tenminste 
500 vrouwtjes en even zoveel mannetjes aanwezig zijn. Het heeft de voorkeur van 
terreinbeheerders om dat in de eerste plaats te doen in gebieden die binnen het bereik 
liggen van de bronpopulatie in Overijssel. Het is ook belangrijk dat bijplaatsingen gedurende 
enige jaren blijven plaatsvinden, om te zorgen dat er voldoende toevoer van onverwante 
dieren is. Voor het bijplaatsen zullen er dieren uit het buitenland (Centraal-Europa) moeten 
worden gehaald. Vanzelfsprekend moet dat ook gebeuren met toestemming van de IUCN en 
de juiste vergunningen. In Fryslân denkt It Fryske Gea graag mee over de praktische 
uitvoering ervan en wellicht kan een financiële bijdrage het proces versnellen. 
Terreinbeheerders zijn van mening dat de Provincie moet bij eventuele bijplaatsingen het 
eerste aanspreekpunt zijn. 
 

 
Er worden drie otters bijgeplaatst in de Alde Feanen(2013)  

Last but not least: naast de otter is ook de bever een waterdier dat zich thuis kan voelen in 
Fryslân. Op dit moment zit er al ruim een jaar één bever nabij het Tjeukemeer. Omdat 
natuurlijke aanvoer van nieuwe bevers naar Fryslân naar verwachting nog wel even kan 
duren zou It Fryske Gea er ook voorstander van zijn als hier een of meer partners bij werden 
geplaatst. Daarbij valt ook te praten over een financiële bijdrage.   
 
Het is op dit moment moeilijk in te schatten wat eventuele bijplaatsingen gaan kosten en 
hoe groot de bijdrage van IFG daaraan zal moeten zijn. In het geval bijplaatsingen gebeuren 
in gebieden van IFG zouden we kunnen denken aan een bijdrage van 10%? 
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De speelruimte die It Fryske Gea zoekt 
Uit bovenstaande wordt wel duidelijk dat het otterprogramma een breed scala aan 
activiteiten betreft. Soms is overleggen en adviseren voldoende. Soms is een klein budget 
handig en op andere plaatsen is een flinke financiële bijdrage noodzakelijk om (sneller) iets 
voor elkaar te krijgen. Regelmatig is snel handelen gewenst in verband met de urgentie van 
een probleem; er is bijvoorbeeld een otterpopulatie aanwezig in een gebied en er is reeds 
een verkeersslachtoffer gevallen. Soms doen zich plotseling kansen voor waarbij het van 
belang is dat er snel beslissingen worden genomen; De gemeente is bijvoorbeeld 
voornemens de riolering te vervangen en zou het plaatsen van een rastervoorziening daarbij 
efficiënt in 1x mee kunnen nemen, mits er financiering bij komt.  
 
Wij vragen van u daarom drie dingen: Ondersteuning, budget en vertrouwen. 
Ten eerste vragen wij u of u het totale Otterprogramma van IFG, met de verschillende 
onderdelen zoals hierboven beschreven, inhoudelijk wilt steunen. 
Ten tweede vragen wij u of u jaarlijks een budget beschikbaar wilt stellen, waarmee IFG 
onderdelen uit het otterprogramma snel kan oppakken.  
IFG staat garant voor de inhoud en de voortgang van het programma. De activiteiten 
waaraan hij kiest mee te doen zullen vooraf door een team van medewerkers, eventueel 
aangevuld met externe deskundigen van bijvoorbeeld SON of Calutra, worden beoordeeld 
op kwaliteit. Vanzelfsprekend zullen we de activiteiten die met hulp van uw bijdrage kunnen 
worden uitgevoerd altijd aan u voorleggen. In de meeste gevallen zal dat vooraf aan de 
uitvoering zijn, maar soms ook pas achteraf, dus nadat de activiteit al is uitgevoerd of de 
voorziening gerealiseerd.  
Als derde vragen wij u dus om IFG het vertrouwen te geven dat hij met het beschikbare 
budget de best mogelijke activiteiten uit het otterprogramma zo snel en zo goed mogelijk 
uitvoert.  
 
Voor 2016 doen zich reeds twee concrete kansen voor; de realisatie van een droge 
duikervoorziening bij de Kraenlânswei en het plaatsen van een droge duikervoorziening 
onder de Westerdyk bij Gytsjerk door. In beide gevallen is reeds voorzien in de bijbehorende 
rastervoorziening en zou IFG een breekijzerfunctie vervullen als hij een substantële bijdrage 
zou kunnen leveren aan het plaatsen van deze duikers. Beide plannen zijn uitgewerkt in 
bijlagen 3 en 4.  
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Bijlage 1. Verbindingen waarbij IFG een rol voor zichzelf ziet 
weggelegd 
 
Nr. Naam Verbindt Betrokken partijen Ruwe 

raming 
benodigde 
IFG-bijdrage 

1. Merrimaden Lendevallei – het Wijde van 
de Lende 

Wetterskip, 
Provinsje 

50% 
50.000 

2. Ecologische 
verbindingszone 
Easterskar 

Tjonger – helofytenfilter 
Easterskar 

Wetterskip 
Provinsje (Friese 
Merenproject) 

10% 
100.000,- 

3.  Deelen – Alde Feanen Wetterskip, 
Provinsje, 
Staatsbosbeheer 

? (100.000,-) 

4. Nije djip Alde Feanen – Grutte 
Wielen  
 

Wetterskip, 
Provinsje  
(Projectteam 
Ecokwadrant 
Centrale As) 
EU Brussel 

50% 
250.000 

5.  Fryske Marren – 
Iselmarkust 

Wetterskip, 
Provinsje, 
Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten 

? (100.000,-) 

TOTAAL    600.000,- 
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Bijlage II. Faunavoorzieningen bij lokale wegen waar IFG een rol voor 
zichzelf ziet weggelegd 
 

Nr. Weg-
beheerder 

Weg Locatie Mogelijke 
oplossing 

Ruwe 
raming 
benodigde 
IFG-
bijdrage 

1 Gemeente 
Dantumadeel 

Ottemawei Kruist verbinding 
naar Ottema-
Wiersmareservaat 

Tenminste droge 
onderdoorgang 
aanleggen. Al 
aanwezig? + raster 

50% 
10.000,- 

2 Gemeente 
Dantumadeel 

Ottemawei Verbinding naar It 
Waaigat 

Tenminste droge 
looprichel aanleggen; 
vanwege rustige weg 
vermoedelijk geen 
groot knelpunt 

50% 
10.000,- 

3 Gemeente 
OostStellingwerf 

Prikkedam Kruist Tjonger of 
Kuinder 

Rasters plaatsen 50% 
15.000,- 

4 Gemeente 
Opsterland 

Polderdyk/ 
Legewei 

Nieuwe vaart kruist 
Swijnswei 

Rasters aanbrengen; 
looprichel 
aanbrengen 

30% 
10.000,- 

5 Gemeente 
Smallingerland 

Kraenlânswei Kruist natuurgebied 
Petgatten de 
Feanhoop 

Droge duiker 
aansluitend op reeds 
door IFG geplaatste 
raster 

30% 
10.000,- 

6 Gemeente 
Súdwest-Fryslân 

Heidenskipsterdyk Knelpunt/ rasters 
nodig? 

Rasters plaatsen 30% 
10.000 

7 Gemeente 
Súdwest-Fryslân 

Oosterdijk Doorgang richting 
Stoenckherne? 

Raster plaatsen met 
faunabuis 

30% 
20.000 

8 Gemeente 
Weststellingwerf 

Krompad Kruist Tjonger of 
Kuinder 

Rasters plaatsen 50% 
15.000,- 

9 Gemeente 
Weststellingwerf 

Lemsterweg Jonkers of 
Hellemavaart langs 
Brandemeer 

Rasters aan kant van 
Brandemeer; andere 
zijde is agrarisch 
gebied 

30% 
10.000,- 

10 Gemeente 
Weststellingwerf 

Steenwijkerweg Kruist natuurgebied 
Lendevallei en Linde 

Rasters en 
looprichels 

50% 
30.000,- 

11 Gemeente 
Weststellingwerf 

Vinkegavaartweg Kruist Linde Rasters plaatsen; 
droge looprichel 

50% 
30.000,- 

12 Diversen PM 10 setjes 
waarschuwings-
borden 

Incl. 
bevestigingsmateriaal 
en palen 

100% 
5.000,- 

TOTAAL     175.000,- 

 


