AMBASSADEUR ZOETWATERMILIEU

Otterstation
Leeuwarden in '93 open
Truus Vermeer

• Als alles meezit gaan volgend voorjaar de deuren open
van het nieuwe otterpark 'AQUALVTRA' in Leeuwarden,
Er komt niet alleen een onderzoeks- enfokcentrum, maar
ook een uitgebreid bezoekerscentrum waar men, via de
boodschap van de otter, vijftig- tot honderdduizend bezoehet zoetwatermilieu in Nederland.
De realisering van het nieuwe otterpark wordt een
belangrijke stap voorwaarts voor de Sichting Otterstation Nederland (SON), die in 1985 werd opgericht met het doel de Nederlandse otterpopulatie
en haar leefmilieu te beheren en behouden, maar
die zich in '89 gedwongen zag die doelstelling te
herzien: de laatste Nederlandse otter werd in september '88 op de A7 bij Langweer doodgereden.
De SON besloot haar doelstelling om te zetten in
herstel van het zoetwatermilieu in Nederland en
vond daarbij de overheid aan haar zijde: het Ministerie van LNV heeft de otter tot uitgangspunt gemaakt van het rijksbeleid t.a.v. het zoetwatermilieu. Dat de otter zo'n belangrijke rol toebedeeld
krijgt hangt samen met z'n positie in de leefgemeenschap van het zoete water: omdat hij als viseter aan de top van de voedselpyramide staat is hij
het meest kwetsbaar voor vervuiling. Zijn welzijn is
daardoor een signaal voor het hele zoetwatermilieu: gaat het slecht met de otter, dan gaat het
slecht met het milieu waar hij deel van uitmaakt,
de otter is een milieu-indikator bij uitstek.
Daarnaast leent hij zich uitstekend als ambassadeur in de richting van het grote publiek: otters
zijn leuke beesten, net als zeehonden, je kunt er

uren naar kijken zonder je ook maar een moment
te vervelen.

Adam en Liza
De SON heeft momenteel twee otters bij haar
onderzoekscentrum in Haren. Adam en Liza,
afkomstig uit Duitsland, hebben een paar voormalige visvijvers van het Biologisch Centrum tot hun
beschikking, met daar omheen een ruig begroeid
'speelterrein'. Zeker zo behendig in het water als
op het land kunnen ze zich geruisloos in de vijvers
laten glijden om onverwacht op een heel ander
punt weer tevoorschijn te komen.Gekregen voedsel gaat eerst mee het water in om het ergens
anders op een rustig plekje op te kunnen eten.
Na de maaltijd krijgt Liza van dierenverzorgster
Adriana een ei, en omdat ze niet zo'n honger
meer heeft kan ze zich veroorloven er eerst rustig
tien minuten mee te spelen. Ze jongleert ermee:
neemt het mee het water in, legt het op haar buik,
laat het wegrollen, vist het weer op. Tenslotte plet
ze het nonchalant met een voorpoot op de rand
van de vijver om vervolgens de inhoud op te lebberen. Hoewel Adam en Liza beslist van elkaar houden heeft dat helaas tot nu toe nog geen kleine
ottertjes opgeleverd.
Direkteur en initiatiefnemer van het otterstation is
drs. Addy de Jongh. Zijn liefde voor otters werd
geboren in Schoüand, waar hij voor een onderzoek naar het onderwatergedrag van otters de
jonge wilde otter 'Penny' toegewezen kreeg. Na
anderhalve maand dag en nacht ploeteren lukte
het hem haar vertrouwen te winnen: Penny woonde bij hem in de caravan en reisde zo nodig mee
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op het dash-board van de auto. Nadat de Jongh in
'83 een Ottersymposium in Straatsburg bijwoonde
waar hem duidelijk werd hoeveel de otter als signaalsoort te vertellen had ontstond het idee voor
een otterstation in Nederland. In '85 werd de SON
opgericht en in '88 werd het onderzoekscentrum
geopend met het luiden van de noodklok: het was
inmiddels duidelijk dat het met de otters in Nederland vrijwel gebeurd was. Het door het Ministerie
van LNV in samenwerking met het SON opgestelde 'Otterbeschermingsplan' werd in '89 omgezet
in 'Herstelplan Leefgebieden Otter', met als centrale thema's milieuherstel en natuurontwikkeling.
Als zodanig werd het ingepast in het Natuurbeleidsplan en de 3e Nota Waterhuishouding. Er is
een herstel van het zoetwatermilieu vanaf de basis
nodig: via een successie van zoetwaterleefgemeenschappen moet er opnieuw een waterbiotoop
komen die geschikt is als otterhabitat. Het terugbrengen van de otter in de Nederlandse natuur
wordt gezien als de bekroning van een projekt met
een veel groter bereik.
Omstreeks 1900 was er een ekologisch netwerk
door heel Nederland waarin de otter overal voor-

kwam, in 1983 waren dat geisoleerde eilanden
geworden, verspreid door het land. Het heeft dus
zin om corridors aan te leggen of stapstenen om
dat netwerk te herstellen. In verschillende provincies zijn otterwerkgroepen opgericht om konkrete
plannen te ontwerpen. In Friesland heeft dat al
geleid tot de aanleg van een nieuw ottergebied in
de Oude Venen; men is bezig met corridors naar
de Deelen en het Sneekermeer, waarbij het beheer
van oevers: meer riet, meer oeverbeplanting, glooiende taluds enz. een belangrijke rol speelt.

Moeras-as
Het geheel van die maatregelen past in de ekologische hoofdstruktuur van het Natuurbeleidsplan,
waarin een natte zone, de 'moeras-as', aangegeven
wordt van Groningen en Friesland tot aan Zeeland
toe. Omdat het van belang is dat dit beleid door
een breed publiek gedragen wordt, is het van het
begin af aan de bedoeling van het SON geweest
naast het onderzoekscentrum niet alleen een fokcentrum maar ook een bezoekerscentrum te realiseren. In dat bezoekerscentrum moet de otter het
hele verhaal van de milieuproblematiek van water,

Dierenverzorgster Adriana en Addy dejongh
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oevers en landschap gaan presenteren. Het dier
vormt de rode draad, maar het zoetwatermilieu als
geheel wordt het hoofdthema. Naast otters zullen
de bezoekers er bevers, waterspitsmuizen, muskusratten, watervogels, weidevogels, ringslangen, kikkers, padden, salamanders, vissen, waterinsekten
en mikroskopisch kleine waterdiertjes kunnen
zien. Dit alles binnen aparte gebiedjes die elk een
verschillend stukje Nederlands zoetwatermilieu
vertegenwoordigen: bijvoorbeeld een echte Limburgse beek, met natuurlijke stroomsnelheid,
waarin men zalm en forel via een waterperiskoop

OTTERPARK
AQIMLUTRA

Zo komt het nieuwe otterpark in Leeuwarden er uit te zien
1 parkeerterrein/busstop
2 fietsenstalling
3 entree
4 toekomstig zalencomplex
5 kantoren
6 filterhuis/warmtekracht
koppeling
7 windturbines
8 ontmoetingsruimte
9/10/11 3 otterterreinen
12 hoofdroute
13 werkschuur
14 toekomstige viskwekerij
15 toek. onderzoeksstation
16 fokstation
17 onderwatertunnel
18/22/24 informatieplein

kan bezichtigen. Er komt een veenweide landschap
met ooievaars en een beverburcht, waarin men kan
kijken zonder dat de bevers het merken. Voorts
komt er een weide met planten, bloemen en vlinders van de natte gebieden, een oeverzwaluwenwal,
een voedselarme plas en een natuurpad door het
aangrenzende natuurgebied. De otters zullen via
een glazen tunnel ook onder water te bezichtigen
zijn.
In de expositieruimte worden de bezoekers zoveel
mogelijk aktief met alle zintuigen aan het werk
gezet via allerlei doe-opdrachten. Verder kun je je
er laten 'hersenspoelen' tot otter: op 1/3 van de
menselijke grootte ziet de wereld er heel anders
uit. Tenslotte zullen kinderen zich kunnen vermaken met zaken als otterwippen en otterglijbanen.
Op deze manier hoopt het otterpark een milieuedukatieve attraktie van nationaal belang te realiseren. De lokatie, even ten oosten van Leeuwarden,
op het terrein van het voormalig openluchtzwembad 'De kleine Wielen', is goed met openbaar vervoer te bereiken , door middel van de kombinaties
trein-fiets, trein-bus of misschien zelfs trein-boot.
Fokken
In de eerste bouwfase zal het nieuwe fokcentrum

neergezet worden: uitbreiding van het aantal
'eigen' otters is een eerste voorwaarde. Het fokken
van otters is niet eenvoudig, zoals uit de ervaringen met Adam en Liza blijkt. Gedacht wordt aan
uitbreiding met wilde otters uit Tsjecho-Slowakije,
waar zich een sterke otterpopulatie bevindt in een gebied dat aan
de Friese omstandigheden doet
denken. Zo moet geleidelijk aan
de otterpopulatie in het fokcentrum toenemen zodat er voldoende individuen beschikbaar zijn op
het moment dat weer aan uitzetten in het Nederlandse binnenwater gedacht kan worden. Otters
hebben elk ongeveer 15 vierkante
kilometer leefgebied nodig en
kunnen zich over grote afstanden
verplaatsen. Men kan pas aan uitzetten gaan denken als er een
grootschalig netwerk van gezond
binnenwater voor handen is.
Wanneer dat zal zijn hangt af van
de financiële middelen die ervoor
beschikbaar komen en dus van de
wil van de betrokken partijen.
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19 beverterrein met burcht/
beverdam
20 zoetwatervogelgebied
21 oeverzwaluwwa!
23 bunzingverblijf/toekomstig
verblijf amerikaanse nerts
25 restaurant
26 expositie Otterland
A bron
B veenweidegebied/ooievaars
C reserveterrein
D vlinderweide
E beek
F voedselarme vijver
G GLAXO natuurpad/petgatengebied

Addy de Jongh verwacht dat AQJJALUTRA (een
otter heet in het latijn Lutra lutra) wat dat betreft
haar vruchten af zal werpen en hoopt dat binnen
een termijn van 7 tot 15 jaar de herintroduktie van
de otter in Nederland een feit is.
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