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1. Inleiding 
 
Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in het Hoger Beroep over aanpak van de 
otterknelpunten is op verzoek van o.a. RWS de huidige situatie onderzocht wat betreft de aanpak 
van de otterknelpunten op trajecten genoemd in Alterra-rapport 2513 vooral van de Rijkswegen. 
Over de voortgang van aanpak van de knelpunten op provinciale en gemeentelijke wegen zal hier 
worden volstaan met een korte samenvatting. Het aantal knelpunten genoemd voor deze wegen is te 
omvangrijk en te complex voor deze korte update. Dit vereist meer gedetailleerd nader onderzoek. 
Bovendien is door voortschrijdende kennis over de verbreiding van de otterpopulatie, locaties van 
verkeerslachtoffers en benutting van onderdoorgangen een verbeterd inzicht verkregen over de 
prioriteit en effectiviteit van te nemen mitigerende maatregelen. 
 
Als gevolg van uitbreiding en veranderingen in de populatie, landschappelijke veranderingen en 
wijziging verkeerssituaties zullen er nieuwe situaties ten aanzien van oversteekplaatsen van otters 
optreden. Een aantal van die ons bekende nieuwe oversteeklocatie over Rijkswegen zullen hier nader 
worden besproken met voorstellen voor oplossingsgerichte maatregelen. 
 
In deze korte update zijn de notaties en oplossingsgerichte aanbevelingen gevolgd uit het Alterra-
rapport 2513 voorjaar 2013 (Kuiters & Lammertsma 2014).   
 
 

2. De bekende knelpunten op Rijkswegen 

 

A1 (nr 138) ter hoogte Wilp. 
Goed passeerbare duiker voor otters aanwezig. 

Nog te nemen maatregelen.  

Rasters en looprichel zijn als maatregel voorgesteld, maar voorlopig nog aanzien. 
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A6 (nr 1) Traject Emmeloord-Lemmer 
Binnen dit traject liggen een aantal faunapassages met rasters die in 2014 zijn herzien (plan 

Reinhold). Sindsdien is recent nog een slachtoffer gevallen juist buiten het raster ter hoogte 

Kuindervaart. Eerder zijn 5 dode otters slachtoffer op dit traject geworden. Afgelopen jaar is er 

tevens een otter verongelukt op de A6 ten zuiden van Emmeloord en op andere wegen in de NOP. 

Nog te nemen maatregelen 

Situatie bij Kuindervaart nog eens bezien of hier rasters verlengd dienen te worden. Verdere 
ontwikkelingen dienen nauwlettend in de gaten te worden gehouden. 
 

A6 (nr 9) traject Lemmer-Joure 
Binnen dit traject zijn de voorgestelde maatregelen, o.a. verwoord door Niewold & Bosma (2013) dit 
jaar gerealiseerd. Daarbij zijn tevens nog extra voorzieningen aangebracht. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Geen 
 
 

 
Gebruik Faunabuis A6 (nr 9). 
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Nieuwe faunabuis A6 (nr 9). 

 
Nieuw raster langs A6 (nr 9). 
 
 

A6 (nr 130A) kruist Lepelaartocht in de Flevopolder 
Goed passeerbare ruime onderdoorgang aanwezig. 
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Nog te nemen maatregelen 

Voorgesteld is om geleidende rasters te plaatsen. Dit wordt nu niet echt noodzakelijk geacht. 
 

A7 (nr 2) traject Joure-Drachten 

 Nr 2A Oudehaske afslag 25 
De rasters rond de aanwezige door otters in gebruik zijnde duiker zijn aangepast. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Geen. Uitgevoerd volgens plan. 
 

Nr 2B Kruising met Koningsdiep 
Onlangs is de bestaande faunabuis vervangen door een vrij brede ecoduiker met aan weerszijden 
geleidende rasters. Het project zal binnenkort worden afgerond. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Bij het uitgevoerde project is niet voorzien in rasters langs beide zijden van het traject Nieuwe Vaart-
Koningsdiep tot afslag 28 (lengte 2,5 km). Langs dit traject zijn aan weerszijden zeer fraaie brede 
sloten aanwezig als potentieel otterleefgebieden. Door aansluiting van deze wateren op de ecoduiker 
bestaat hier een groot risico op oversteek. 
 

 
Ecoduiker Koningsdiep in aanleg. 
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A7 (nr 7) traject Sneek-Joure 

Nr 7A Fammensrakken 

Nr 7B Stobberak 

Nr 7C Oudeweg brug 
Op bovengenoemde trajecten wordt vooral aangedrongen op plaatsing van diverse  rasters en 
looprichels onder bruggen.  

 

Nog te nemen maatregelen 

Tot heden zijn hier geen maatregelen genomen en er zijn ook geen slachtoffers aangetroffen. 
Kennelijk maken de dieren uitsluitend gebruik van de bestaande veilige onderdoorgangen. Daarom 
voorlopig geen maatregelen. Rasters wel gereld controleren op vernielingen. 
 
 

A7 (nr 16) kruising met Lettelbetterdiep 
Hier is een voldoende veilige otterpassage aanwezig, die al een aantal jaren ruimschoots in gebruik 
is. 
 

Nog te nemen maatregelen 

geen 
 

A7 (nr 19) traject Meerstad 
Dit traject kruist  de natte AS (planvorming) tussen het Zuidlaardermeergebied en het natuurgebied  
Midden-Groningen. Inmiddels is een ecoduiker gerealiseerd in het huidige otterleefgebied langs het 
Winschoterdiep onder de N860 ter hoogte Zuidlaardermeer.  
 

Nog te nemen maatregelen 

In voorbereiding bij Provincie 
 

A12 (nr132) kruist de Wijde Wetering ter hoogte van Westervoort. 
Aanwezige vrij brede duiker is goed toegankelijk voor otters. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Voorlopig geen rasters te plaatsen. Situatie verder aanzien. 

A28 (nr 17) traject Haren-de punt 
Hier kruist de Drentse A de A28 terwijl aan weerszijden van dit traject prima potentiële 
otterleefgebied aanwezig is in de vorm van het Noord-Willemskanaal en verschillende plassen. 
Enkele jaren geleden zijn rasters geplaatst in het traject de Punt tot Benzine station richting Haren, 
waarbij tevens looprichels zijn aangebracht bij twee onderdoorgangen. Helaas zijn daarna otters 
verongelukt juist op het niet uitgerasterde deel van dit traject. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Er zijn besprekingen gaande over het opheffen van de gehele barriérewerking van de A28 in dit 
traject, echter met weinig voortgang. Voor otters en andere voorkomende middelgrote diersoorten 
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zou het nog niet uitgerasterde deel aan beide zijden van kleinwildrasters moeten worden voorzien 
(lengte bijna 2 km). 
 
  

A32 (nr 3) traject Heerenveen-Meppel  

Nr 3A Kruising met Kuinder of Tjonger 
De aanwezige korte rasters zouden onvoldoende zijn. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Er zijn hier (nog) geen maatregelen genomen. Otter gaat geregeld onder de brug met voldoende 
loopruimte door. Geen maatregelen direct noodzakelijk. 
 

Nr 3B Kruising met de Lendevallei 
Dit traject is eerder door plaatsing lange rasters opgelost. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Door inrichting van een groot moerasgebied langs de A32 ten zuidoosten van de brug over de Linde 
en hier ten westen van de Steenwijkerweg is een nieuwe situatie ontstaan. Er bestaan nog meer 
plannen voor nieuwe moerasgebieden. Met deze nieuwe inrichtingsplannen kunnen er ook nieuwe 
potentiele oversteeklocaties voor de ottersontstaan. Dit geldt zowel voor de A32 als voor de 
Steenwijkerweg die hiermee  op enige afstand parallel verloopt. Bij deze nieuwe planvormingen 
dient rekening te worden gehouden met deze risico’s. Uitrastering van beide wegen komt dan in 
aanmerking.    
  

A32 (nr 6) traject bij Bokkum 
Hier is een droge faunabuis aanwezig die niet goed zou functioneren o.a. vanwege te korte rasters en 
slechte aansluitroutes. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Er zijn hier (nog) geen maatregelen genomen. Het gaas is kapot door maaiwerkzaamheden en  (nog) 
niet hersteld.  
De faunabuis functioneert goed o.a. voor marters en vossen. Vermoedelijk kan hij ook goed 
functioneren voor otters indien die daar in de omgeving geregeld zouden voorkomen. Eventueel kan 
worden bezien om de rasters te verlengen. 
 

 A32  (nr 21) traject nabij De Deelen 
Otters nemen over dit traject (ca. 2,5 km) een doorsteek door de polders met sloten van  De Deelen 
naar Monnikerak vv. Een extra probleem vormt de aanwezige Rijksweg parallel lopend aan de A32. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Er zijn geen maatregelen voorgesteld, maar rasters zouden otters kunnen tegenhouden. Deze rasters 
zullen dan aan de oostzijde van de Rijksweg en de westzijde van de A32 moeten worden geplaatst 
vanaf gemaal De Deelen tot aan de onderdoorgang van de Rijksweg (ca. 2,5 km). 
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A32 (nr 49) klaverblad bij Wolvega 
Hier zijn verscheidene slachtoffers aangetroffen, maar er zijn geen duidelijke otterwatergangen in de 
buurt. Lastig probleem. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Voorlopig geen. 
 

A32 (nr 61) kruist bij Meppel de Oude Vaart 
Brede duikers aanwezig met looprichels, die prima door de otters worden gebruikt. Toch onlangs 
otter verongelukt tijdens hoog water. 
 

Nog te nemen maatregelen 

De voorgestelde begeleidende rasters zijn niet aangebracht, wat minsten een slachtoffer heeft 
gekost. Aan weerszijden 4x ca. 100m begeleidend raster aan te brengen. Eventueel ook rasters langs 
de oevers tussen de A32 en de parallelweg. 
 

A32 (nr 65) kruist bij Meppel de Wold A. 
Ruime en brede duiker aanwezig, die prima door otters wordt gebruikt. Nog onduidelijk  is de situatie 
bij hoog water, maar mogelijk is de  duiker hoog genoeg. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Situatie eerst nog aanzien en plaatsing rasters uitstellen. 
 

A348 (nr 140) ter hoogte Rheden 
Hier verloopt de A348 tussen IJssel en een oude IJsselarm. Otters zouden hier een doorsteek over de 

A348 kunnen maken. 

Nog te nemen maatregelen 

Rasters en een faunabuis worden voor dit traject genoemd. Rasters aan weerszijden tussen de 

afslagen Rheden en Velp worden noodzakelijk geacht (2,25 km). 

N36 (nr 82) kruist bij Mariënberg de Vecht 
Rasters kapot. 
 

Nog te nemen maatregelen 

Is hersteld. 
 
 

3. Synthese rijkswegen 
 
Belangrijke risicovolle oversteekplaatsen (hotspots) van otters op de Rijkswegen zijn inmiddels 
aangepakt en voorzien van de voorgestelde mitigerende maatregelen. 
Omdat rasters het verschil lijken te maken zouden erop een aantal trajecten nog deze moeten 
worden verlengd of aangebracht. 
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A7 knelpunt 2B:  2x 2,5 km raster 
A32 knelpunt 6: 4x 500m raster 
A28 knelpunt 17: 2x 2km raster 
A32 knelpunt 21: 2x2,5km raster 
A32 knelpunt 61: 4x 100m raster 
A348 knelpunt 140: 2x 2,25 km (is achteraf provincie) 
 
De firma Arfman vermeldt op hun site een prijs per meter voor een kleinwildraster van € 18 excl btw. 
Daar komen nog eventueel  kosten bij voor plaatsing eindpalen en hoekpalen. Ook zijn poorten in het 
raster tegen extra kosten mogelijk. Maar hiervoor moet alleen worden gekozen indien gemotoriseerd 
verkeer nu en dan toegang door het raster moet verkrijgen. Voor personen die de rasters dienen te 
passeren functioneert een eenvoudig opstapje prima. 
 

4. Nieuwe ontwikkelingen voor Rijkswegen 
 

4.1 A6 traject Ketelbrug-Emmeloord 
Afgelopen periode zijn er in de NOP weer otters opgedoken. Dit lijkt een belangrijk overloopgebied 
vanuit de nabijgelegen populatie in de Weerribben en Wieden. In principe herbergt deze polder vele 
tochten met goede rietkragen en voedsel voor otters. Helaas zijn de vele duikers onder de rechte 
wegen niet al te hoog, waardoor vooral bij verhoging van de waterstand otters dikwijls niet verkiezen 
om door deze duikers te zwemmen. Slachtoffers bij deze duikers zijn het gevolg. Onlangs is ook een 
otter gesneuveld bij een duiker onder de A6. Er zijn in dit traject drie vrij smalle en lange duikers 
aanwezig. 
 

Voorstel te nemen maatregelen 

Mogelijk vormen bij deze drie duikers begeleidende rasters op de oevers van de toevoerend dwars 
op de weg verlopende watergangen van ca 50-100m lengte een goede leidraad voor de otters naar 
de duikers. 
 

4.2 A7 Joure industrieterrein 
Hier zijn door ontwikkelingen op het industrieterrein van Joure goede otterleefgebieden ontstaan. 
Ter plaatse is een duiker aanwezig onder de A7 door, waar al een dier is verongelukt. 
 

Voorstel te nemen maatregelen 

Rasters aan weerszijden van deze duiker langs de Rijksweg aan beide zijden van elk 100 m lang 
zouden otters naar deze duiker kunnen geleiden. 

 

4.3 A32 traject Meppel Reestdal 
De Reest kruist hier met een brede duiker de A32, die normaal door otters in gebruik is. Bij hoog 
water kunnen er echter problemen ontstaan (een dier verongelukt). 
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Voorstel te nemen maatregelen. 

Rasters zouden hier een oplossing kunnen betekenen. Deze moeten aan de noordzijde tot en met het 
volkstuinencomplex lopen en aan de zuidzijde tot het weggetje de Reeststouwe (in totaal 4x ruim 
400m). 
 

4.4 A348 traject Velp-Rheden (Prov. Gelderland) 
Otters kunnen in dit traject een doorsteek maken vanaf de vijvers van Landgoed Biljoen en de sloten 
vanaf Rheden langs de snelweg naar de IJssel en vice versa (slachtoffer bekend). Er ligt bij het gemaal 
op industrieterrein de Beemd een duiker onder de A348 die volop in gebruik is door otters, maar 
verder zijn er geen veilige oversteek mogelijkheden. 
 

Voorstel te nemen maatregelen 

In principe zou dit traject tussen het gemaal Velp en afslag Velp ingerasterd moeten worden. 
Momenteel is men bezig het viaduct van de afslag Velp te renoveren met mogelijk faunapassages en 
er liggen plannen van de provincie Gelderland voor aanpak van dit knelpunt.   
 
 

5. De knelpunten op provinciale en gemeente wegen  
 
De meeste risicovolle oversteekplaatsen van otters bevinden zich op de provinciale en gemeentelijke 
wegen. Volgens het Alterra-rapport waren dit (leefgebied tot voorjaar 2013) 15 actuele 
oversteekplaatsen (slachtoffers aangetroffen) en 64 potentiele knelpunten. Deze laatste zijn situaties 
waar otters wel moeten oversteken willen ze aan weerszijden gelegen geschikte leefgebieden 
bereiken en duikers en bruggen met onvoldoende geachte begeleidende droge oevers en/of rasters.  
Verreweg de meeste van deze knelpunten waren te vinden in de provincie Friesland en de overige in 
Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. 
 

5.1  Gerealiseerd 
 
In Friesland zijn langs de N351 bij de Scheene (nr 11A en B) de rasters vernieuwd met iets andere 
plaatsing. Helaas is daarmee de onveilige N351, die dwars door het otterkerngebied van de Rottige 
Meenthe voert, niet verholpen (jaarlijks slachtoffers op verschillende locaties). Overigens is hier het 
knelpunt nr 11C onjuist aangegeven. Dit moet de wissel zijn over gemeenteweg Spanga (1892-
53765). Verder is het raster op de N31 Waldwei (nr 86) gedeeltelijk vervangen en zijn er 
begeleidende struiken geplaatst voor een natuurlijke trekroute.   
 
In Overijssel zijn bij de knelpunten nr 4 A en B  (Blauwehand en Beulaker weg Wieden), nr 71A 
(Barsbeker gemaal), nr 72 N765 (Frieseweg) en 161 (Roomslootbrug) de nodige voorzieningen 
aangebracht. Bij de dijk Barsbekergemaal (nr 71A) zijn echter de begeleidende rasters onjuist 
aangelegd, waardoor de faunabuis door de dijk niet wordt gebruikt. De otters wisselen er nu nog 
steeds over de weg. 
 
In Gelderland zullen nog dit jaar een 15-tal vaste bruggen en duikers worden voorzien van 
begeleidende rasters en looprichels. Hieronder is één (nr 149) van de twee door Alterra benoemde 
provinciale knelpunten.  
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Van de andere provincies en de gemeenten zijn ons geen genomen maatregelen bekend in het kader 
van het Alterra-rapport. Wel bestaan er nog voor een klein aantal genoemde knelpunten plannen 
voor aanpak. Ook zijn er op andere locaties mitigerende maatregelen getroffen (ook) voor de otter 
o.a. door de Provincie Gelderland en in de provincie Friesland (geen provinciale initiatieven). 
 
 

5.2 Nieuwe knelpunten 
 
Bij verbetering van wegen, wateren of nieuwe landinrichtingen bestaan dikwijls mogelijkheden om 
veilige passages van dieren aan te leggen, zo ook voor otters. Voorbeelden hiervan zijn het gebied 
van de Oldematen tussen Meppel en Hasselt, de N381 bij Oosterwolde, de Paterswoldse weg ten 
zuiden van Groningen en enkele wegen in Gelderland.  
 
Tijdens de afgelopen drie jaar hebben een aantal nieuwe ontwikkelingen tot nieuwe knelpunten op 
wegen geleid. In Friesland zijn op initiatief van het Fryske Gea en anderen een oversteek bij 
Veenhoop (Oude Venen zuid) en bij de Gaasterweg Sintjohannesga beveiligd.  
Langs de Wapserveense A wordt momenteel gewerkt aan de stuw bij de kruising met de N353 bij 
Frederiksoord.  Ook  bij de Wulpen is op initiatief van het Overijssels Landschap de kruising met de 
Wapserveense A voorzien van een faunabuis met begeleidend raster. 
In de NOP is de kruising van de Oosterringweg (N715) met de Kuindervaart voorzien van een 
faunabuis met rasters. 
Bij de Nieuwkoopse Plassen zijn op initiatief van de beheerders langs de N463 tussen Noordse Buurt 
en Woerdense verlaat rasters geplaatst en het is nu wachten op de provincie voor de aanleg van een 
faunabuis. 
 
Het stroomgebied van de Dinkel is onlangs gekoloniseerd door otters zowel van Duitse als 
Nederlandse herkomst. Er bevinden zich binnen dit gebied op verscheidene plaatsen stuwen bij 
duikers en bruggen waardoor de otters voor passage de wegen moeten oversteken. Dit heeft al zijn 
tol geëist.  
In de Gelderse Poort zijn otters uitgezet, maar ze zijn er ook op natuurlijke wijze gekomen. In de 
Ooypolder is bij de Halve Galg een grote zandplas gegraven, waardoor de Erlecomse weg nu tussen 
deze plas en de Ooyse Graaf doorloopt. De aanwezige bevers maken ook wel gebruik van een buis 
onder de weg, maar het oppervlak potentiële oversteekplaatsen is nu zo groot dat zowel bever als 
otter in dit traject de weg oversteken. UItrastering met een faunabuis is hier strikt noodzakelijk. 
 
In het kerngebied van de otters van de Weerribben, Wieden, Oldematen en Lendevallei zijn nieuwe 
moerasgebieden aangelegd, die het leefgebied aanmerkelijk hebben vergroot. Op één of andere 
manier is daarbij (nog) niet altijd rekening gehouden met de aanwezigheid van otters (Natura 2000 
voor otter!). Dit heeft in de Weerribben (Wetering) geleid tot vier oversteekplaatsen van otters over 
lokale wegen met slachtoffers tot gevolg.  
Het Meppelerdiep en de parallel hieraan verlopende N344 en N375 van Meppel tot Zwartsluis 
doorsnijden nu de aan weerszijden hiervan gelegen moerasgebieden van de Oldematen en de 
Wieden. Het Meppelerdiep is voorzien van verschillende fauna-uittree mogelijkheden die door de 
otters prima worden benut. Alleen in het midden gedeelte liggen onder de N375 (de Zomerdijk) een 
drietal faunabuizen met begeleidende rasters. Twee van deze buizen zijn recentelijk door de otters 
ontdekt. Helaas zijn in het noordelijke traject (N375) en het zuidelijke deel (N334, nr 56C actueel!) 
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dieren verongelukt. Beide weggedeelten dienen uitgerasterd te worden met elk een faunabuis. 
Daarmee zal dit kerngebied ook daadwerkelijk effectief kunnen wordenvergroot. 
Bij de Lendevallei kruist de Linde de Steenwijkerweg. Ten noorden daarvan loopt deze weg tussen 
petgaten door, waar al enkel dieren zijn verongelukt. 
 

6.  Prioriteiten 
 
Nu een aantal hotspots vooral op Rijkswegen in Friesland zijn aangepakt zal de hoogste prioriteit bij 
het realiseren van veilige passages door otters bij wegen liggen in of aan de randen van de nu 
functionerende kerngebieden (zie ook Alterra-rapport). Jaarlijks vallen hier nog steeds (te) veel 
slachtoffers wat de functionaliteit van deze gebieden aantast. 
Het gaat daarbij o.a. om de volgende kerngebieden met de knelpunten. 
 

A) Complex Brandemeer-Rottige Meenthe-Lendevallei-Weerribben-Wieden-Oldematen. 
Lemsterweg Brandemeer (nr 43). 
N351 Stuyvesantweg N351 over gehele (moeras)traject. 
Spanga (nr 11C). 
Steenwijkerweg bij petgaten Lendevallei. 
Lageweg voor de moerasgedeelte met Weerribben. 
Meentheweg Weerribben (nr 160). 
Wegen door en langs nieuw moerasgebied Wetering Weerribben. 
De Auken Wieden (nr 57). 
De N375 en N334 tussen Meppel en Zwartsluis (o.a. nr 56C). 
Gemaal Barsbeek Wieden (nr 71A), aanpassing nieuwe rasters. 

B) Lauwersmeer met moeraszone tot Leeuwarden 
Trynwaldsterdijk (nr 95). 
Lauwersmeer (nr 112 en 113). 
Lauwersmeer N361 bij Vlinderbalg. 

C) Complex Leekstermeer-Paterswoldsemeer-Zuidlaardermeer 
A28 (nr 17). 

D) Nieuwkoopse plassen 
N463 tussen Noordse Buurt en Woerdense Verlaat. 

E) Stroomgebied Dinkel 
Op verschillende plaatsen stuwen gelegen onder bruggen en duikers, waardoor otters de wegen 
moeten oversteken. 
 

7. Discussie en conclusies 
 
Een aantal belangrijke knelpunten “hotspots’” op Rijkswegen in Friesland zijn van mitigerende 
maatregelen voorzien, waardoor otters veilig kunnen passeren. Omdat steeds duidelijker wordt dat 
vooral goede begeleidende en/of kerende rasters belangrijk zijn, zouden nog een zestal bekende 
knelpunten veiliger kunnen worden gemaakt door aanleg van deze rasters (ca. 21 km in totaal). Dit 
naast vier nieuwe nog niet genoemde knelpunten (bijna 10 km raster). 
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Van de vele genoemde knelpunten op provinciale en gemeentelijke wegen heeft vooral de Provincie 
Overijssel een aantal `hotspots` voorzien van mitigerende maatregelen.   
Zonder op de actualiteit in te gaan moet worden vastgesteld dat er nog zeer weinig van de 
genoemde knelpunten zijn opgelost. Wij hebben daarbij de indruk dat veel gemeenten en ook 
mogelijk provincies niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan. 
Dit betekent dat er nog vele risicovolle oversteeklocaties voor otters, zoals aangegeven in Alterra-
Rapport 2513 van voorjaar 2013 in de provincies Friesland (de meeste), Groningen, Drenthe, 
Overijssel, Gelderland en Flevoland aanwezig zijn. Daarbij komen dan nog nieuwe locaties door 
uitbreiding van de populatie en nieuwe landinrichtingen. Daarvan zijn enkele op initiatief van vooral 
beheerders reeds aangepakt.  
 
Gebleken is dat bij de aanleg van mitigerende maatregelen niet altijd de juiste middelen en locaties 
worden benut. Bovendien wordt bij een uitgebreide planvorming veel theoretische kennis 
aangehaald, waardoor oplossingsgerichte maatregelen robuuster en kostbaarder kunnen uitpakken 
dan strikt noodzakelijk. Daarnaast worden veilige otteronderdoorgangen wel gekoppeld aan andere  
functies, zoals kanovaart en geschikt voor landdieren. Dit valt dan dikwijls onder het kopje 
ottermaatregelen (en budget!). Het blijft maatwerk ook in het licht bezien van voortschrijdende 
kennis. Het is daarom raadzaam om bij de planvorming en de praktische uitvoering pragmatisch te 
werk te gaan. 
 

Naast voortschrijdende kennis over prioriteiten en functionaliteit van mitigerende maatregelen, 

zullen er voorlopig nog steeds nieuwe knelpunten ontstaan, zoals in deze notitie is aangegeven.  

Niet alle verkeerslachtoffers onder otters kunnen worden voorkomen, vooral omdat de dieren nogal 

eens doorsteken over aanzienlijke afstand over land kunnen maken. Toch werden in 2015 ca. 40% 

van de verkeerslachtoffers aangetroffen nabij de in deze notitie genoemde knelpunten. 

In deze korte update is de actualiteit voor bekende en nieuwe knelpunten voor Rijkswegen 

beschreven. Voor de knelpunten op provinciale en gemeentelijke wegen konden door de 

hoeveelheid en complexiteit alleen de belangrijkste worden samengevat. Mogelijk zijn een aantal 

verbeteringen en nieuwe knelpunten gemist. Het is verder daarbij onduidelijk wat de status van de 

vele aangegeven potentiele knelpunten met lage prioriteit nu in feite is. In de afgelopen jaren is  over 

de otterpopulatie, locaties van verkeersslachtoffers en passage door natte en droge 

onderdoorgangen meer kennis verkregen (o.a. Niewold & Bosma 2015). Het zou dan ook aan te 

bevelen zijn om de wegenproblematiek voor otters nog eens onder de loep te nemen.  
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